
ANTAGNINGSPROCESSEN FÖR KONSTSKOLAN 2021

1. KRAV FÖR ANTAGNING
För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att
bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte
uppfyller följande krav:

● Du ska ha skickat in en komplett ansökan
● Du ska ha skickat in din ansökan i tid
● Du ska vara drogfri

2. URVALSKRITERIER - HUR VÄLJER SKOLAN VILKA SOM FÅR PLATS?
Skolan tar hänsyn till dessa punkter när de väljer vilka som får plats:

● Utifrån ditt personliga möte/samtal görs en bedömning kring din möjlighet att utvecklas.
● Skolan prioriterar de som bedöms vara motiverade att studera på kursen.
● Social kompetens;

- Ha förmåga att reflektera över sin egen roll i grupper.
- Kunna se andras behov och ta hänsyn till dem.
- Kunna ge andra utrymme.
- Ha förmåga att dela med sig av sina åsikter och kunskaper.

● Personlig lämplighet;
- Ha förmåga att reflektera över sina känslor, värderingar och erfarenheter.

3. SÅ HÄR GÅR ANSÖKAN TILL
1. Du fyller i ansökan för den utbildning som du är intresserad av på skolans hemsida

www.onnestadsfolkhogskola.se under respektive kurs sida.

2. Du bifogar:
- arbetsprover: 3 st egenhändigt gjorda arbeten, 1 teckning,1 målning,1 valfri + 1 inspirationskälla
(bildexempel på något som inspirerar dig, t. ex. konst, design, serier, spel, material, litteratur, film etc.)
- personligt brev: berätta om dig själv och varför du vill gå utbildningen, skriv om vilka mål du har
och vad du vill få ut av kursen på minst en halv A4 till max en hel A4.

3. Skolan bekräftar via e-post att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Du kan även se det
när du loggar in på “Mina sidor”. Vid behov kontaktar vi dig för ett möte via telefon eller videosamtal.

4. Vecka 22 kommer du få besked om du blivit antagen eller om du hamnat på reservlista. Du kan endast
hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven (se ovan) för antagning. Om du inte gör det
meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats
på fel grund kan du överklaga det först till skolans rektor sedan till styrelsen.

5. När du blivit antagen har du två veckor på dig att bekräfta din plats. Det gör du genom att betala in
200 kr till oss. Du loggar även in på “Mina sidor” och tackar ja eller nej till din plats. Har du även fått
ett rum på internatet, bekräftat av skolan, behöver du betala in 500 kr om du vill ha det.

6. I mån av plats görs en andra antagning i augusti.

http://www.onnestadsfolkhogskola.se

