
Sverigefinska folkhögskolan
Torget 3
953 32  Haparanda
Sverige / Sweden

Telefon:  +46 (0)922 – 688 00
E-post:  info@svefi.net
Webb: www.svefi.net

Läsår 2023/2024
Hösttermin:   2023–08–28 — 2023–12–15 
Vårtermin:     2024–01–08 — 2024–06–14

Den här raden fylls i av Sverigefinska folkhögskolan

LÅ 23/24, ansökan till: Ankom: Antagen: Övrigt: Sign:

Kryssa i den utbildning du ansöker till i första hand.
EGY = Eftergymnasial yrkesutbildning.

Allmän kurs
Allmän kurs på distans
Allmän kurs för synskadade
Allmän kurs: Anpassade studier
Happis Arts & Crafts (Särskild kurs) 
Insteg: Kurs för synskadade (Särskild kurs) 
Ljudteknik (Allmän kurs) 
Ljudtekniker (Särskild kurs/EGY) 1

Ljudteknik för synskadade (Allmän kurs) 
Ljudteknik för synskadade (Särskild kurs) 
Musiker (Allmän kurs) 
Musiker (Särskild kurs) 
Musiker (EGY) 
Musikproduktion (Särskild kurs) 
Singer/Songwriter (Allmän kurs)
Singer/Songwriter (Särskild kurs) 
Singer/Songwriter (EGY) 
Sång (Allmän kurs)
Sång (Särskild kurs) 

Välj gärna en kurs i andra hand ifall du ej skulle bli 
antagen till ditt förstahandsval. Ditt andrahandsval:

Namn, personnummer, telefon och e-post
PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER

EjGrund
Ej grundskolekompetens

Grund
Grundskolekompetens

Gym1
Grundskolekompetens samt påbörjad/
avbruten/ej fullgjord gymnasieutbild-
ning. Även avslutad gymnasiegång med 
studiebevis, men utan examen.

Gym2
Fullgjord 2-årig gymnasieutbildning 
(det gamla linjegymnasiet)

UtGym
Fullgjord utländsk gymnasieutbild-
ning, men saknar grundläggande 
behörighet till högskola

Gym3Yhsk
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning 
med behörighet till yrkeshögskola (men 
ej grundläggande behörighet till 
högskola)

Gym3Hsk
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning 
med grundläggande behörighet till 
högskolan. Även utländsk ymnasieut-
bildning med komplettering till grund-
läggande behörighet.

Hog
Fullgjord högre utbildning.

Annan utbildning (vilken?)

UTBILDNINGSBAKGRUND
Kryssa i rutan för det val som bäst stämmer in på dig.

Förnamn:

Personnummer: 2

E-postadress:

Efternamn:

Telefon/mobil:

Postadress Medborgarskap och modersmål
Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

Medborgarskap:

Modersmål:

Har bott i Sverige sedan år:

Län eller länskod:

Närmast anhörig (NA)
Namn på NA:

Telefon/mobil, NA:

Postnummer, NA:

Gatuadress, NA:

Ort, NA:

2 Om du inte har svenskt nummer kan du skriva ”ej svenskt” i rutan eller bara lämna den tom.

   1 Du får mer info om de olika nivåerna (Särskild kurs
      och EGY) i samband med antagningsintervjun och
      k an välja senare.

      Se utbildningens sida på www.svefi.net för mer info.
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UTBILDNINGSINSTANS / ARBETSPLATS
Namn:

Namn:

Namn:

Telefon/mobil:

Telefon/mobil:

Telefon/mobil:

Period:

Period:

Period:

REFERENSER
Namn:

Namn:

Telefon/mobil:

Telefon/mobil:

Observera: Du måste ange minst en referens vi kan kontakta. Det kan vara t. ex. en lärare eller arbetsgivare du har eller har haft.  
(Förälder eller kompis räknas ej som giltig referens.)

CSN
Kommer du att söka studiemedel
från CSN?

Ja Nej

MERITHANDLINGAR
Bifoga följande handlingar tillsammans 
med din ansökan:

Styrkta kopior * av ditt skolbetyg

Styrkta kopior * av ev. arbetsintyg

Personligt brev, berätta om dig själv

Antal övriga bilagor:

Totalt antal bilagor:

BOENDE
Du kan välja att hyra elevrum på Svefis 
vandrarhem under din studietid. Först till 
kvarn gäller! Du får även en lista på hyres-
värdar i Haparanda med antagningsbeskedet.

Synskadad? Kontakta receptionen för info 
om boende!

Ja, jag vill hyra rum

Nej, jag vill inte hyra rum

* Med ”styrkta kopior” menas en fotokopia som någon annan än den sökande bekräftar överensstämmer med originalet.
Om du kopierar dina betyg eller intyg i t. ex. ett bibliotek eller en reception så har de ofta en särskild stämpel de kan använda för att styrka
dina kopior. Du kan även be om styrkta kopior av dina betyg eller intyg från din skola eller arbetsplats.

UNDERSKRIFT

Datum Underskrift

Observera: För att vi som folkhögskola ska kunna bedriva kurser via statsbidrag samt erbjuda dig en utbildning som är utformad 
utifrån dina egna förutsättningar behöver vi registrera de personuppgifter du anger i den här ansökningsblanketten. Du kan läsa 
om vår registrering på www.svefi.net.
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Berätta om dina tidigare konstnärliga erfarenheter. Du kan skriva på baksidan med.

INSTRUMENT
Fyll i om du ansöker i första hand till någon av följande utbildningar:

• Musiker: Särskild kurs • Singer/Songwriter: Särskild kurs
• Musiker: EGY  • Singer/Songwriter: EGY
Om du ansöker till någon av ovanstående utbildningar i andra hand behöver du inte fylla i dessa fält.

Vilket instrument spelar du?

Hur länge har du spelat?

Har du spelat i grupp/ensemble?                                       Om ja, hur länge?

Ev. biinstrument?

Vilken stil/stilar spelar du i?

Ja Nej

KONSTNÄRLIGA ERFARENHETER
Fyll i om du ansöker i första hand till utbildningen Happis Arts & Crafts.

Om du ansöker till den utbildningen i andra hand behöver du inte fylla i fältet.

ARBETSPROVER, KONST
Utför och bifoga dessa uppgifter om du ansöker i första hand till utbildningen Happis Arts & Crafts.
Om du ansöker till den utbildningen i andra hand behöver du inte utföra uppgifterna.

Ta foton på minst 5 men max 8 arbetsprover och bifoga de fotona tillsammans med din ansökan. Det går även bra att e-posta 
dina foton till info@svefi.net och berätta i brevet vems ansökan de tillhör. (Varje foto du e-postar bör ha en filstorlek på max 4 
MB. Det går bra att dela upp dina foton i flera separata brev.)

Du får gärna skicka in flera foton på ett visst arbetsprov: du kanske skickar ett foto på en teckning för arbetsprov 1, och skickar 
sedan flera foton på en skulptur för arbetsprov 2, och så vidare. Du väljer själv hur många foton du vill visa upp för varje 
arbetsprov (inom rimliga gränser).

Exempel på arbetsprover du kan utföra och fotografera är:  Målningar i valfri teknik  |  Teckningar i valfri teknik  |  Skulpturala 
arbeten  |  Textila arbeten  |  Keramiska arbeten  |  Fotografiska- och videoarbeten  |  Fria arbeten i valfri teknik
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Konstnärliga erfarenheter, forts.
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