
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagningsprinciper och antagningsprocess samt 
Omdöme och Omdömessättning 

 

 

Utbildningsbakgrund Information om tidigare utbildningar 
ska du bifoga ansökan. Till allmän kurs 
prioriteras sökande med kort tidigare 
utbildning.  
 

Arbetslivserfarenhet Information om arbetslivserfarenhet ska 
du bifoga ansökan. Arbetslivserfarenhet 
prioriteras. 
 

Referenter Som sökande ska du ange referenter. 
Referenternas utlåtande kan avgöra om 
du antas till kursen. 
 

Personligt brev Du som söker ska bifoga ett personligt 
brev där det framgår varför du söker till 
Leksands Folkhögskola. Brevet kan 
avgöra om du antas till kursen eller 
inte. 
 

Arbetsprover Till utbildningar som kursansvariga 
lärare särskilt bestämt ska du bifoga 
arbetsprover till din ansökan. 
Arbetsproverna kan avgöra om du antas 
till kursen. 
 

Ålder Det år du fyller 18 år kan du söka till 
Leksands folkhögskola. Någon övre 
åldersgräns finns inte. Skolan 
eftersträvar att få deltagare i olika 
åldrar på kurserna. 

  
 

 

Processen 

Leksands folkhögskola arbetar vid antagningen av deltagare till de långa kurserna efter principen att skapa en så 
bra grupp som möjligt. Vi vet att en viktig del av inlärningen sker tillsammans med andra och därför är arbetet 
tillsammans med andra så viktig. 

Det innebär inte att gruppen ska vara sammansatt med så lika personer som möjligt, tvärtom eftersträvar vi att få 
grupper där vi blandar människor med olika ålder, kön, erfarenhet, ursprung och förutsättningar. 

Själva antagningsprocessen på Leksands folkhögskola sker enligt följande process 

  Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag framgår av prospekt och hemsida för de olika 
kurserna. Det kan finnas platser kvar efter sista ansökningsdag. Vi får 
också återbud från deltagare som antagits, men som inte kan ta den plats 
de erbjuds. Därför kan du skicka in din ansökan även om sista 
ansökningsdag har passerat. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ansökningens utformning Ansökningsblanketten ska fyllas i och skickas per post alternativ via vår 

hemsida till skolan. Du ska också skicka med personbevis, betyg och 
intyg från skolor och kurser du har gått och intyg från arbeten du har haft 
samt bifoga ett personligt brev med en beskrivning av dig själv och 
varför du söker kursen. DU ska också i din ansökan hänvisa till 
referenter. Det ska vara personer som känner dig väl men inte alltför 
nära, t.ex. arbetsgivare, arbetskamrater eller lärare och inte din sambo, 
nära släkting eller bästa kompis. I prospektet anges att du till vissa 
utbildningar ska bifoga arbetsprover. Om du söker till en kurs som 
kräver arbetsprover och inte sänder in några sådana kommer din ansökan 
inte att behandlas. Om du söker via mail till Leksands Folkhögskola 
kommer vi att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter som 
betyg, personbevis eller annat som kan saknas. 
 
 
 
 

Omdöme 
Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med att studierna avslutas. Studerande på Allmän kurs, som 
studerar på gymnasienivå, kan om de önskar och de har klarat innehållskrav och omfattningskrav få ett Omdöme 
utfärdat. Omdöme avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida 
eftergymnasiala studier. 
 
Intyg och Omdöme lämnas ut under förutsättning att den studerande har fullgjort sina skyldigheter gentemot 
skolan. 
 
Omdömesprocessen 
All undervisande personal sätter enskilt Omdöme på den studerande utifrån de förmågor som anges i vår 
kvalitetssäkring. 
Därefter diskuterar personalen fram det gemensamma slutliga Omdömet. 
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