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Bilaga 6 
 
 
 
Från ansökan till antagning 
 
Antagning sker i huvudsak till höstterminen. På vår hemsida kan du se om vi öppnar upp 
ansökan inför vårterminen.  
 
 
1. Grundläggande krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna 
bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte 
uppfyller dessa krav: 

 
• Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar. 
• Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast 1 maj kl. 24.00.  
• Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen. 
• Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller 

andra droger.  
• På Allmän kurs ska du ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI C-nivå.  
• På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. 

Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk 
grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig. 

 
 

2. Särskilda krav för antagning utöver de grundläggande kraven 

På vissa av våra särskilda utbildningar har vi särskilda krav för antagning. Det är alltså 
särskilda krav utöver de grundläggande kraven. På Löftadalens hemsida, under respektive 
kurs, kan du läsa vilka särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill söka. 
Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa 
krav. 
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3. Antagningsprocessen  

Till alla utbildningar som inte har audition antar vi sökande löpande från och med 1 april. 
Det innebär att när lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja anta från och med 1 april. 
Det betyder att platserna kan vara slut innan 1 maj. 

1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.  
2. Du ska uppfylla grundläggande krav för antagning. 
3. Du ska eventuellt uppfylla särskilda krav för antagning, beroende på vilken kurs du 

har sökt.  
4. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och eventuella arbetsprover. 
5. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du att kallas till intervju och/eller 

audition. Kallelsen skickas till din e-post senast 6 maj.  
6. Vi ringer dina referenser. 
7. Efter intervjun och eventuell audition kommer lärarna tillsammans med rektor och 

kurator/SYV att besluta vem som ska antas.  
8. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det 

skickas senast två dagar innan midsommar.  
 
 
4. Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?  

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de 
sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan väljer först de 
som:  
 

• Önskar bo på skolans internat. 
• Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola. 
• Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).  
• Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning.  

 
Dessutom kan särskilda urvalskriterier gälla för olika utbildningar. 
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5. Urvalskriterier för internatboendet  

Om det är fler sökande som önskar rum på skolans internat än vad vi har plats för måste vi 
prioritera. Då prioriterar vi dem som: 
 

• har längre pendlingstid än en timme, enkel väg 
• av personliga skäl behöver ett internatboende  

 
6. Villkorad antagning vid särskilda omständigheter  

Under vissa speciella omständigheter såsom tidigare missbruk, kriminalitet och tidigare 
avstängning kan din antagning villkoras. Villkorskraven kan vara till exempel frivilliga och 
regelbundna drogtester med behandling, eller täta närvarokontroller. Du kan även bli 
provantagen till skolan under en viss tid.  
 
7. Riktlinjer för antagning av nuvarande deltagare 

Du som går nuvarande läsår och vill söka till nästkommande läsår ska söka via den 
digitala ansökan senast 1 maj.  
 
Förutsättningarna för att du ska antas till nästkommande termin är: 

• Att du är behörig att söka inför nästkommande termin.  
• Att du har skött dina studier och inte har någon oklar frånvaro.  
• Att du har betalat dina avgifter till skolan.  

 
Det är lärarna i samråd med deltagarstödsteamet och rektor, som på ett gemensamt 
antagningsmöte, tar ställning till om du kommer att antas till nästkommande termin/läsår 
(se Bilaga 18, Deltagarstöd och Deltagarstödsteamet). 
 
8. Så här ansöker du till skolan 

Ansökan öppnar 1 mars och stänger 1 maj. 
1. På vår hemsida kommer vi att lägga ut länkar till de olika digitala ansökningarna.  
2. För att kunna ansöka klickar du på den länk som gäller för den utbildning du vill söka. 
3. Då kommer du till Schoolsofts ansökningssida.   
4. För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett 

konto. För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via 
Schoolsoft. 

5. Skicka in en fullständig ansökan innan sista ansökningsdatum med betygsdokument 
som visar att du är behörig. (Se ovan: grundläggande krav för antagning). 
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En fullständig ansökan innehåller: 
• Fullständigt ifylld ansökan. 
• Bifogat personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen 

och vad du har för mål med dina studier samt annan information som utbildningen 
efterfrågar. (Se information för respektive utbildning på hemsidan.) 

• Bifogat senaste betygsdokument där du visar att du är behörig.  
• Personbevis för studier. Det går också bra att skicka in personbeviset till skolan i 

efterhand via post.  
• Eventuella arbetsprover. Se vilka arbetsprover du behöver skicka med i din ansökan 

på hemsidan under respektive kurs.  
 
Om din ansökan inte är fullständig eller visar att du inte är behörig kommer du att få ett 
antagningsbesked om att du inte är antagen.  
 
När du har ansökt får du ett svarsmail inom en vecka, där det framgår att vi tagit emot din 
ansökan. Har du inte fått något svarsmail har du inte skickat in din ansökan och kommer 
inte att komma med i urvalsprocessen.  
 

Antagningsbesked 

 
9. Om du har blivit antagen:  

1. När du har fått ditt antagningsbesked är det viktigt att du går in på vår hemsida 
och tackar ja eller nej till din utbildningsplats. Instruktioner för hur du gör det står 
i ditt antagningsbrev. 

2. Du ska tacka ja eller nej till din plats senast två veckor efter att du har fått ditt 
antagningsbrev. 

3. Om du missar att svara ja i tid blir du struken och din plats går till annan sökande.  
 
 

10. Viktig information när du har tackat ja, via ett bekräftelsemail: 

Innan kursstart kommer du som har tackat ja att få följande information skickat till din mail:  
 

• Information om kursstart och incheckning på internatet. 
• Om internatplatserna inte räcker kommer du att få veta det genom ett mail senast en 

månad innan kursstart. 
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• Information om vad som ingår i boendet på internatet samt vad du själv behöver ta 
med. 

• Du hänvisas också att gå in på vår hemsida och läsa ”Guide till Löftadalens 
folkhögskola”. Den innehåller viktig information som du behöver ha om skolan. 

 
11. Efter sista ansökningsdagen 

Efter sista ansökningsdagen stängs den digitala ansökan. Om det är för få sökande 
öppnar vi den digitala ansökan igen. Då följs samma antagningsprocess som ovan, men 
med löpande antagningsbesked. Antagningsprocessen kan då fortsätta till 15:e dagen in 
på den nya terminen.  
 

12. Om du står som reserv  

• Senast två dagar innan midsommar får du besked om du hamnat på reservlista. Du 
kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven och eventuella 
särskilda krav för antagning (se ovan). Detta gäller enbart om du har ansökt innan 1 
maj. 

• Antagning till reservplatser sker inte från någon numrerad lista. Antagande lärare 
väljer ut sökande utefter urvalskriterierna när någon lämnar återbud.  

• Ett överintag på kurserna gör att reservlistan är minimal.  
 

13. Om du inte blir antagen 

Om vi har bedömt att du inte kommer att bli antagen kommer du att få ett 
antagningsbesked om att du inte är antagen.  
 

14. Prova-på-vecka 

Det finns möjlighet att komma hit för en prova-på-vecka eller studiebesök för att kunna 
söka till nästa termin. Se hemsidan för mer information. 
 

15. Om en kurs upphör eller ställs in 

Om en av skolans kurser ställs in på grund av för få sökande ska skolan meddela detta till 
den studerande senast en månad innan skolstart. I första hand erbjuds den sökande 
studieplats på någon av skolans övriga kurser, där den är behörig att söka. 
 

16. Överklaga ditt antagningsbeslut 

Beslut om antagning fattas av lärarna i samråd med kurator/syv och rektor. Ytterst 
ansvarig för antagning är rektor. 
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1. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grunder kan du 
överklaga det till skolans rektor. 

2. Om du därefter fortfarande tycker att ditt antagningsbeslut har fattats på fel grunder 
kan du överklaga ytterligare till förvaltningschefen. 

3. Du kan också överklaga till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Om du 
vill göra en anmälan, läs först mer här. 

 

https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/att-gora-en-anmalan/

