Antagning och urval till Hälsocoachutbildningen
Antagningsprocessen består av tre steg:
1. Krav för antagning
2. Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
3. Rutiner för ansökan och beslut om antagning – Så här går ansökan till
1. Krav för antagning:
För alla skolans kurser gäller att du som sökande uppfyller några grundläggande krav för att
kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte
uppfyller dessa krav.
• du uppfyller kraven för grundläggande behörighet, läs mer här
• du har skickat in en komplett ansökan i tid.
• anm. vid genomgång av den sökandes handlingar, ska särskild uppmärksamhet riktas
mot perioder i livet som ej kan styrkas vad gäller studier/arbete/praktik. Vid osäkerhet om
detta ska de sökande alltid kallas till intervju i de fall det gäller internatelever.
• drogfrihet minst 1 år bakåt i tiden från ansökningstillfället ska kunna styrkas, om den du
tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
• sökande som under våren avslutar sin gymnasieutbildning bifogar en studieplan i sin
ansökan samt kompletterar därefter med fullständiga slutbetyg senast 15 juni.
2. Urvalskriterier
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande
som uppfyller grundkraven (se krav för antagning). I urvalet bedöms din lämplighet. Utifrån
urvalskriterierna genomförs ett första urval. Dessa blir kallade till intervju.
Du anses lämplig om du:
Bedöms vara motiverad att studera på hälsocoach-utbildningen
Urvalet görs utifrån:
•
•
•

din beskrivning av mål med att genomföra utbildningen, vad du vill få ut av kursen
din beskrivning av förväntningar på skolan och kursen
dina yrkes- och livserfarenheter och på vilket sätt utbildningen kan leda till personlig
och/eller yrkesmässig utveckling för dig

Bedöms ha förutsättningar för att fullfölja utbildningen
Urvalet görs utifrån:
•
•
•

hur du planerar för att hantera studier på heltid
dina fysiska förutsättningar för att kunna tillgodose dig undervisnings moment.
dina erfarenheter från arbetslivet, föreningsverksamhet, eller utbildning inom
hälsoområdet.

Urvalskriterier vid intervju
I intervjun bedöms även din sociala kompetens.
Urvalet görs utifrån:
• oförmåga i att reflektera över sin egen roll i grupper
• oförmåga att se andras behov och ta hänsyn till dem
• oförmåga i att dela med sig av sina åsikter och kunskaper
Efter intervjun görs en samlad bedömning som ligger till grund för antagningsbeslutet.

3. Så här går ansökan till
1. Ansökan görs via en digitalt via en ansökningsmodul. Den hittar du på hemsidan.
2. För att din ansökan ska vara komplett och kunna behandlas måste följande handlingar
alltid bifogas. Skicka i brev eller via e-post. Statusen på din ansökan i SchoolSoft ändras
till komplett efter vi har fått in alla dina handlingar.
•
•
•
•
•

betyg som styrker utbildningens grundläggande krav (styrkta kopior)
ditt personliga brev
personbevis från skattemyndigheterna (styrkt kopia)
CV
ett foto på dig själv, passfoto eller liknande

3. I det personliga brevet bör du förutom en beskrivning av dig själv utgå från
urvalskriterierna såsom:
• beskrivning av dina mål med att genomföra utbildningen, vad vill du få ut av kursen?
• beskrivning av dina förväntningar på skolan och kursen
• beskrivning av dina yrkes- och livserfarenheter och på vilket sättutbildningen kan leda
till personlig och/eller yrkesmässig utveckling för dig
• hur du planerar för att hantera studier på heltid
• dina fysiska förutsättningar för att kunna tillgodose dig undervisningsmoment.
• erfarenheter från arbetslivet, föreningsverksamhet, eller utbildning inom
hälsoområdet.
4. Bekräftelse från ansökningsmodulen får du per e-post. Du kan följa statusen på din
ansökan i SchoolSoft.
5. Senast en vecka innan intervjun ges besked om du kommer att bli kallad på intervju
(statusen i den digitala modulen ändras till ”Kallas till intervju <<datum>>”. Intervjun är
obligatorisk. Du måste uppfylla grundkraven för att bli kallad på intervju. (se ovan). Om
grundkravet ej är uppfyllt meddelas du detta.
6. De som ej blir kallade på intervju får efter att ansökningstiden gått ut via mail besked om
detta. Statusen i SchoolSoft blir ”Ej antagen” men dessa står automatiskt kvar som
reserver ända till antagningsprocessen är över och kan vid behov bli kallade till intervju.
Det finns dock inga garantier.
7. I mitten av juni får du besked om du erbjuds en plats på utbildningen eller ej. (Statusen i
SchoolSoft blir antagen). Du kan även bli placeras i en reservlista (Statusen i SchoolSoft
blir ”Reserv). Listan är numrerad. Genom ett brev bekräftar du om du vill behålla din
utbildningsplats, alternativt reservplats. Även om du tackar ja till platsen i SchoolSoft
måste vi få din bekräftelse skriftligt.
Beslut om antagning
Beslut om antagning av nya sökande till samtliga långa kurser fattas av en grupp på tre
personer: linjeledare, en lärarrepresentant samt studievägledare. Studievägledaren är
sammankallande. Linjeledaren beslutar om hur beredningsarbetet ska gå till och vilka som ska
göra det.
Överklagan
En studerande som inte blivit antagen, ska i första hand vända sig till linjeledaren för en
motivering. Om den studerande sedan menar att antagningsbeslutet fattats på felaktiga
grunder, kan beslutet överklagas till rektor inom 14 dagar efter det att beskedet skickats från
skolan.

