Antagningspolicy för allmän kurs
Denna antagningspolicy gäller för allmän kurs på Nyköpings folkhögskola från och med den
1 maj 2018.

Grundkrav för antagning
För allmän kurs på Nyköpings folkhögskola gäller att den sökande måste uppfylla några
grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan en
inte räkna med att komma in om en inte uppfyller dessa krav.
● Den sökande ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
● Den sökande ska vara drogfri.
● Den sökande ska ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa kursen.
● Skolan bedömer att den sökande kan tillgodogöra sig kursen.
För studerande som gått föregående år och behöver ytterligare studietid för att nå målen
med studierna finns ytterligare grundkrav:
● att den sökande har visat på en utvecklingspotential. Med utvecklingspotential menas
steg mot
○ att nå sina kunskapsmässiga mål
○ förmåga att organisera sina studier
○ förmåga att reflektera över sin egen roll i grupper,
○ att kunna se andras behov och anpassa sig när det behövs
○ att kunna ge andra utrymme
○ att ha förmåga att dela med sig av sina åsikter och kunskaper.

Urvalskriterier
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de
sökande som uppfyller grundkraven.
1. Skolan väljer först de som studerade här föregående år under förutsättning att
grundkraven för dessa uppfylls.
2. Därefter prioriteras de som
● inte redan har de kunskaper som kursen erbjuder.
3. Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras de som
● har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan
erbjuder.
● kan ge uttryck för sin vilja med kursen, eller sina mål med att gå kursen.
● har skickat in sin ansökan i tid. Det gäller även betygskopior och personbevis.
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Rutiner för ansökan och beslut om antagning
Så här går det till att söka till skolans allmänna kurs:
●
●

●

●
●
●
●

●

Den sökande fyller i ansökan som finns på webbsidan eller på skolans expedition.
Den sökande bifogar
○ personbevis
○ kopior på betyg från SFI, grundskolan, gymnasieskolan och ev utländsk
examen
○ (Om ansökan gäller annan kurs än allmän kurs kan ytterligare bilagor
behövas.)
Skolan bekräftar att vi har fått in varje ansökan. Bekräftelsen skickas senast en vecka
efter att vi fått in ansökan, under förutsättning att ansökan inkommit senast sista
ansökningsdag.
Granskning mot grundkrav görs löpande efter det att ansökningar kommer in.
Besked om antagning, reservplats eller avslag skickas till alla sökande.
Den sökande kan endast hamna på reservlista om hen uppfyller grundkraven för
antagning. Om den sökande inte gör det meddelar vi att hen inte kan bli antagen.
Beslut om antagning bereds av lärarråd och det formella beslutet fattas av rektor eller
biträdande rektor. Om en sökande inte blivit antagen och tycker att beslutet har
fattats på fel grund kan hen överklaga det till skolans styrelse. Kontaktuppgifter till
styrelsens ordförande finns på skolans webbsida.
Sökande som lämnar sina ansökningar efter sista ansökningsdag kan få vänta på
svar från skolan tills skolan kunnat behandla frågan. Om situationen är sådan att
platser finns tillgängliga i den sökta kursen kan en sen ansökan leda till antagning.
Övriga grundkrav och urvalskriterier gäller då som för de tidigare ansökningarna.
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