
DU SÖKER DIREKT TILL VARJE 
FOLKHÖGSKOLA 
Det finns ingen central antagnings-
enhet eller någon samordning för 
antagningsprocess och ansöknings-
tider. 
Varje folkhögskola ansvarar för sin 
egen antagning och ansöknings-
tiderna varierar beroende på skola 
och kurs. 

OLIKA ANSÖKNINGSSYSTEM 
På folkhögskola.nu finns på varje 
kurssida en “Ansök här”-knapp 
som leder till det ansökningssys-
tem som folkhögskolan väljer att 
använda sig av. Flera folkhögskolor 
använder sig av SchoolSofts “Mina 
sidor”, men även andra ansökn-
ingssytem och blanketter finns. 
Alla skolors webbadresser och kon-
taktuppgifter hittar du på folkhög-
skola.nu. 

ANSÖKNINGSTIDER VARIERAR 
MELLAN FOLKHÖGSKOLORNA 
OCH OLIKA KURSER 
15 april är ett ganska vanligt 
datum för profilkurserna men det 
finns även kurser som har senare 
ansökningsdatum. De allmänna 
kurserna brukar ha datum i maj, 
juni eller löpande (först till kvarn). 
En del kurser kan du söka till även 
om sista ansökningsdag har pas-
serats – det kan fortfarande finnas 
platser kvar. Hör därför av dig di-
rekt till folkhögskolan för att höra 
om det fortfarande kan vara idé 
att söka! På folkhögskola.nu hittar 
du information om de kurser som 
fortfarande har lediga platser. 

HUR SÖKER JAG TILL EN FOLKHÖGSKOLA?

VAD DU SKA BIFOGA TILL DIN 
ANSÖKAN VARIERAR MYCKET 
MELLAN SKOLORNA 
Ofta vill folkhögskolorna ha betyg 
och intyg från skolor och arbete, 
personligt brev om dig själv, varför 
du söker och vad du vill ha ut 
av din tid på folkhögskolan, ar-
betsprover till många av de mer 
kreativa kurserna och personbevis. 
Många skolor intervjuar de sökande 
på plats eller i telefon. Detta är 
ett tillfälle för dig att få fördjupad 
information om skolan och kursen 
– så passa på att ställa alla de 
frågor som du har om kursen. Varje 
skola beslutar självständigt om sina 
urvalskriterier.

MÅNGA FOLKHÖGSKOLOR HAR 
ÖPPET HUS UNDER VÅREN 
De flesta har öppet hus under 
mars, april och maj. Gör gärna ett 
besök för att känna in stämningen 
på skolan. Håll också utkik efter 
Folkhögskolans dag!

EN FOLKHÖGSKOLA BESLUTAR 
SJÄLVSTÄNDIGT ÖVER SIN 
ANSÖKNINGSPROCESS 
Det vill säga vad som händer från 
sista ansökningsdatum till den 
dag du får ett besked i handen. De 
flesta skolor skickar dig bekräftelse 
på din ansökan, en del gör det inte. 
En del skickar slutligt besked till 
alla, både antagna och ej antagna, 
en del skickar bara till de antagna 
och väntar med att ge de övriga 
besked tills skolan fått bekräftelse 
från dem som antagits, i första 
omgången. Hur lång tid det tar 

från ansökan till besked varierar 
stort mellan olika folkhögskolor. 
Kontakta den skola du sökt till om 
du vill ha ett exakt besked.

FOLKHÖGSKOLORNA VILL HA 
EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT DU 
VILL HA ERBJUDEN PLATS 
För en del skolor räcker det inte 
bara med ett ja, utan du kanske 
behöver betala in en del av den 
kommande avgiften för skolma-
terial med mera. Oftast betalas 
inte denna summa tillbaka om du 
senare säger nej till platsen.

NÄR MÅSTE DU BEKRÄFTA 
KURSPLATSEN? 
Hur snabbt du måste bekräfta 
erbjudandet om kursplats varierar 
mellan olika skolor. Det är viktigt 
att du snabbt bekräftar om du 
vill ha platsen eller inte. Ju förr 
skolan vet hur många platser som 
finns kvar på kursen, desto snab-
bare kan någon annan erbjudas en 
plats, någon som kanske väntar på 
besked och blir jätteglad för att få 
en plats!

LYCKA TILL MED DIN  
ANSÖKAN!
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