Att söka till oss
Du hittar information om hur du söker till Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se/Ansökan. Där
kan du läsa om antagningskrav och om hur antagningsproven går till för de olika linjerna. Observera
att det är olika antagningsdatum för de olika linjerna!
Tänk på att göra din ansökan så komplett som möjligt redan från början. Din ansökan ska innehålla
följande handlingar:
-

Lunnevads folkhögskolas ansökningsblankett. Denna finns som pdf under fliken ”Ansökan” på
hemsidan, det går också bra att ansöka via webbformuläret.
Personbevis (inte äldre än 3 månader).
Kopia av betyg från genomgångna skolor.
Kopia av arbetsbetyg/intyg etc.
Referenser: ett villkor för att din ansökan ska behandlas är att du uppger minst två referenser
– det vill säga två personer som kan styrka din studielämplighet. Personerna kan tex vara
förtroendevalda, arbetsgivare eller lärare.

Antagning
När du under försommaren fått meddelande om att du antagits till någon av våra linjer kommer vi att
be dig bekräfta antagningen genom att återsända svarsblanketten så snart som möjligt.
I samband med att du tackar ja till din utbildningsplats tar vi ut en bekräftelseavgift på 500 kr som
skall vara skolan tillhanda senast den XX (aktuellt datum finns på hemsidan).
Dessa 500 kr räknas sedan av vid betalning av internat- och externatavgifter. Bekräftelseavgiften
återbetalas dock inte om du längre fram återtar din anmälan.

Antagningsprinciper
Allmän kurs
Företräde ges åt sökande som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och/eller vill
förbereda sig för fortsatta studier. Sökande blir inbjuden till en informations- och intervjudag. Vid
antagningen fäster vi stor vikt vid den personliga kontakt vi får vid denna intervju. Vi strävar efter att
anta sökanden så att vi får pedagogiskt fungerande grupper.
För att antas till allmän kurs måste du vara över 18 år eller fylla 18 år under det kalenderår som kursen
börjar.
En folkhögskola kan dock anta en elev som är yngre än 18 år förutsatt att denna går på ett individuellt
program i gymnasieskolan och att det sker på uppdrag av elevens hemkommun.
Danslinjen
För att kunna antas ska du ha dansvana från en eller helst flera danstekniker. Du kommer att kallas till
ett antagningsprov som pågår under en hel dag. Under antagningsprovet som även innehåller en
personlig intervju, väger vi samman följande faktorer - den sökandes förkunskaper i de olika
dansämnena, fysiska förutsättningar, kreativitet, musikalitet, rörelsekvaliteter, uttryck och
inlärningsförmåga. Vi söker deltagare som har en stark motivation och god samarbetsförmåga. Vi
strävar efter att sätta samman en pedagogiskt fungerande grupp.

Konstlinjen
Antagningsprocessen består av tre delar: Arbetsprover som sänds in tillsammans med ansökan.
Antagningstest som pågår under en hel dag och består av ett teckningsprov samt en personlig
intervju.
Vid antagning bedöms din förmåga att uttrycka sig i bild och form. Vi bedömer den sökandes förmåga
att tillgodogöra sig undervisningen, samt inställning till och engagemang för att gå på konstlinjen.
De olika delmomenten vägs samman vid antagningen.

Musiklinjen
För att kunna antas ska du kunna spela ett instrument eller sjunga. Dessutom erfordras god
notkunskap. För att denna förmåga ska kunna bedömas kallas du till ett antagningsprov under en dag.
Dagen innehåller förutom provspelning på ditt huvudinstrument också ett teori- och gehörsprov. Syftet
med detta är att kunna göra nivågrupperingar i ämnet musikaliskt hantverk.
Vid antagning bedöms färdigheter på huvudinstrumentet, samt förmåga att samverka musikaliskt i
ensemble. Vi genomför ett samtal kring mål, motiv och erfarenheter. De olika delmomenten vägs
samman vid antagningen.

