Antagning och urval till Allmän kurs i Munka
Ljungby
Krav för antagning
För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande
krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan
du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:
o
o
o

o
o

Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar
Du ska ha skickat in en komplett ansökan i tid
Du ska kunna styrka att du har varit drogfri i minst 1 år om du tidigare
har missbrukat alkohol eller andra droger, samt att stödfunktioner
finns utanför skolan. Dessutom ska god prognos föreligga för att
antagning ska vara aktuell
Dina kunskaper i svenska ska vara tillräckliga för att du ska kunna ta
till dig kursen och motsvara minst sfi c-nivå
Skolan bedömer att du kan ta till dig kursen

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett
urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först dig
som:
o

har störst behov av att läsa allmän kurs. Studerande som saknar
grundläggande behörighet ska ges företräde före sökande med
genomgånget gymnasium med fullständiga studiekurser och godkända
betyg. Sökande med 3-årig gymnasial utbildning eller motsvarande kan
antas till allmän kurs om denne har svaga betyg som innebär att den
sökande, trots behörighet, bedöms inte kan komma in på en
högskoleutbildning

Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras du som:
o

bor på orten

Så här går ansökan till
Du fyller i ansökan som finns här
Du bifogar
o
o
o
o

Utbildningsbetyg/intyg; styrkta kopior
Personbevis från Skattemyndigheten
Anställningsbetyg/intyg; styrkta kopior
Ett foto av dig själv

Ett personligt brev (där du berättar vem du är, varför du söker, vilka
mål och förväntningar du har)
Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss.
Bekräftelsen kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din
ansökan.
o

Senast en månad efter att du ansökt får du besked om du kommer att
kallas till intervju/har blivit antagen, eller om du hamnat på reservlista. Du
kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för
antagning (se ovan). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli
antagen.
Beslut om antagning fattas av en kommitté bestående av linjeledare,
studievägledare och lärarrepresentant. Om du inte blivit antagen och tycker
att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor
inom 14 dagar efter det att beslutet skickats från skolan.
Om du har några frågor kan du kontakta linjeledare Anita Söderstjerna, tel
0431-43 20 10, anita@munkafolkhogskola.se. Du kan också kontakta vår
studie- och yrkesvägledare Sofia Karlsson, tel 0431-43 20 10,
sofia.karlsson@munkafolkhogskola.se

