Fråån antagning
g till o mdöm
me/intyyg
När aansökan kommer in:
• Skolassisstenten regisstrerar och kkontrollerar att uppgifterna är rätt iffyllda i ansökningshan
ndlingarna. Ansökan
A
skkall innefattaa ansökningssblankett, peersonbevis,
personlig
gt brev, foto och betyg/in
ntyg. Skolasssistenten be
egär kompleettering om så
behövs. Endast
E
fullsttändiga ansöökningshand
dlingar beha
andlas. Vidaare gäller förr:
män kurs: An
nsökningshaandlingen säätts in i en pärm
p
märkt med kursen
ns namn och
h
Allm
däreffter bearbetaar SYV hand
dlingen enliggt ”Riktlinjer för antagnings-arbetett vid Munka
folkh
högskola”.
g, Seniorcoaach: Ansökn
ningshandlin
ngen sätts in
n i en pärm
Häls ocoach, Strresspedagog
ursens linjeledare handllingen enligtt
märkkt med kurseens namn occh därefter bbearbetar ku
”Rikttlinjer för an
ntagningsarb
betet vid Mu
unka folkhög
gskola”. Innan antagnin
ngsmötet skaa SYV
gå igeenom de, avv linjerådet, utvalda ansöökningar.
nsökningshaandlingen säätts in i en pärm
p
och bearbetas av kkur-sens
Konsstskolan: An
linjelledare. Efterr genomgång
g av inskickaade arbetsprrover, lämna
ar Konstskollans linjeråd
d
förslaag på vilka som
s
ska antaas. Innan an
ntagningsmö
ötet ska SYV
V gå igenom de, av linjerrådet,
utvalda ansöknin
ngar.
mmittén:
Antaagningskom
•
•
•

Nya sökaande: Antagn
ningskomm
mittén består av rektor/biitr. rektor/fililialförestånd
da-re,
linjeledarre/lärarrepresentant och
h SYV. SYV är samman
nkallande förr samtliga ku
urser
i Munka Ljungby och
h filialföresttåndaren i Perstorp resp
pektive Helsiingborg
män kurs: Be
eslut om anttagning skerr på
Tidigare studerande som åter sööker till Allm
l
SYV
V informeraar rådet och antagningen
n diskuterass och därefteer
kursens linjeråd.
fattas besslut om antaagning eller ej
Tidigare studerande som söker ttill Konstsko
olan: Beslut om antagnin
ng sker på
olans linjeråd.
Konstsko

Stresspedag
gog, Seniorccoach samt Konstskolaan:
Antaagen som reeserv till Häälsocoach, S
•

Antagnin
ngskommittén till respeektive utbildn
ning rangordnar de sökaande som bllivit
antagna som
s
reserveer utifrån de antagningskriterier som
m finns.

Efterr antagningsmöte:
•

Nya sökaande: SYV läämnar signeerat antagnin
ngsprotokolll och ansökn
ningshandlin
ngar
till skolasssistenten fö
ör registrerin
ng och utskiick av
antagnin
ngsbekräftelsse/drogkonttrakt samt in
nformation om
o skolstartt. Till antagn
na till
Allmän kurs
k
skickas även en äm
mnes-valsblan
nkett. Skolasssistenten skkickar ett brrev till
sökande som ej blivit antagna. S
Skriftligt antaagningsbesk
ked, som utfformas för resp.
dertecknas av
a rektor elleer biträdand
de rektor
kurs, und
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•

•

•

Tidigare studerande som åter sööker: resp. lin
njeledare läm
mnar signerrat antagningsg och utskick
k av antagnin
ngsbekräftellse/
protokolll till skolassiistenten för registrering
drogkonttrakt samt in
nformation oom kursstarrt. Skolassisttenten skickkar ett brev tiill
sökande som ej blivit antagna. S
Skriftligt antaagningsbesk
ked, som utfformas för resp.
dertecknas av
a rektor elleer biträdand
de rektor
kurs, und
De sökan
nde som blivvit antagna ssom reserverr får detta be
esked tillsam
mmans med
d en
svarstalong på vilken
n den sökandde anger om
m de antar sin reservplatts och hur läänge
Denna talong
g skickas tillb
baka till skoolan och sätts in i
de vill ståå kvar på resservlistan. D
pärmen tillsammans
t
s med den söökandes anssökningshan
ndlingar
Antagnin
ngsprotokolll och ansökn
ningshandlin
ngar sätts in
n i en pärm m
märkt Antag
gna.

den antagne meddelar att hon/haan antagit siin plats elle
er ej:
När d
•
•
•
•

Antagit sin
s plats: Sko
olassistenten
n registrerarr detta och sätter in bekrräftelsen
tillsamm
mans med den antagnes övriga hand
dlingar i pärm
men Antagn
na. Bekräftellsen
noteras även
ä
på gällaande antagn
ningsprotoko
oll samt i Avanti
Ej antagiit sin plats: Bekräftelsen
B
n sätts in tillssammans med
m de övrigaa ansökning
gshandling
garna
Om svarssbeskedet utteblir då svaarstiden utgåått anses platsen ledig föör annan
sökande
Därefter skickar skollassistenten en fil till CS
SN.

ng av anmälningsavgiftt:
Efterr inbetalnin
•

Ekonomeen för in uppgiften i Avvanti.

Innaan kursstartt:
•

Skolassisstenten lämn
nar besked oom internatp
plats omkrin
ng 10 juli infför höstterm
minen, efter besked fråån servicecheefen.

I börrjan av varjee termin:
•

Skolassisstenten konttrollerar att ssamtliga dro
ogkontrakt kommit
k
in u
undertecknad
de,
senast vid
d skolstart. Studier
S
på M
Munka folkh
högskola får ej påbörjas fförrän drog-kontrakteet är underteecknat och iinlämnat.
I sluttet av varje termin:
•

Varje linjjeledare/filiaalföreståndaare lämnar uppgifter
u
till skolassisten
nten angåen
nde
de studerrandes studiieresultat (attt studierna genomförts i normal taakt) efter att
skolassistenten lämn
nat ut kursdeeltagarlistorr till resp. lin
njeledare/filiialföreståndaa-re.
Uppgifteen om studieeresultat maarkeras för saamtliga kurssdeltagare occh
skolassistenten skick
kar därefter u
uppgifternaa till CSN och
h skrivs in i Avanti.
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Införr utfärdande av studieo
omdöme/in
ntyg, Allmän
n kurs:
•

SYV ansvvarar för att det finns en
n behörighettsblankett fö
ör varje studderande i en pärm
på skolan
ns expedition
n. Varje läraare ansvarar för att skrivva in behöriggheter innan
n
utsatt dattum i slutet av varje term
min. SYV an
nsvarar för att
a lämna ut en sär-skild
d
blankett till samtligaa mentorer aangående kommande om
mdömessättn
ning. Samtliga
nde som varit antagna un
nder ett läsåår får intyga på denna bllankett vilkett av
studeran
följande tre alternativv som önskaas:
-

•

Önskar bli bedömd
Ö
be
och ffå sitt omdööme utskriveet
Ö
Önskar
bli bedömd
be
men
n ej få sitt om
mdöme utsk
krivet
Ö
Önskar
ej bli
li bedömd occh kan därm
med aldrig erh
rhålla ett om
mdöme.

Skolassisstenten förbereder kursiintygen och skriver ut dessa. Skolasssistent, linjeeledare occh SYV kontrollerar gem
mensamt beh
hörighetsintygen med sttudieomdöm
me.
Skolans ekonom
e
kon
ntrollerar attt de studeran
nde reglerat sina eventu
uella skulderr till
skolan seenast den 20
0 maj och deen 15 decem
mber, först dä
ärefter utfärddas
intyg/om
mdöme.

s
ku
urser:
Införr utfärdande av intyg, särskilda
•
•
•

Linjeeledaren läm
mnar underlaag för kursin
ntygen till sk
kolassistenteen senast 14
dagarr innan kurssen avslutas
För kortare
k
kurseer lämnas un
underlag till skolassisten
s
ten så fort kkursen är
avslu
utad. Respek
ktive kortkurrslärare är an
nsvarig
Skolaans ekonom
m kontrolleraar att de stud
derande reglerat sina sku
ulder till sko
o-lan
senasst den 20 maj
m och den 115 decemberr, först däreffter utfärdas intyg/om-d
döme.

ndläggande behörighett/statistik tiill SCB:
Grun
•

SYV ansvarar förr att den gru
undläggandee behörighetten registrerras i Avanti så
s
ontrollerar saamt rapporterar
snartt kursdeltagaare uppnått denna. Skollassistent ko
till SC
CB.
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