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Kursens mål 
Målet med denna kurs är att deltagaren ska ha arbetat fram en hållbar affärsplan och 
startat upp sitt företag. Deltagaren har en klar bild av hur hen vill driva verksamheten 
framåt, har satt upp mål för företaget och vet hur hen ska ta sig dit. 

 
Ansökningshandlingar som krävs för godkänd 
ansökan 

• Betyg från gymnasiet eller motsvarande. Om man inte har gått 
gymnasiet i Sverige, ska betyg i minst Svenska som andraspråk 1 
bifogas. Om man söker med utländska betyg, ska även ett utlåtande 
från UHR bifogas. 

• Betyg/intyg från yrkes- eller hantverksutbildning alt. intyg på att du har 
gedigen yrkeserfarenhet & kontaktuppgifter till den som intygar dessa 

• personligt brev, där du beskriver ditt yrkes-/hantverkskunnande, din 
affärsidé och vad du vill uppnå med kursen 

Ansökningar som inte är kompletta enligt kriterierna ovan kommer inte att handläggas. 
Handläggning påbörjas först efter komplettering. Ansökningar som kompletteras efter 
sista ansökningsdagen hanteras i mån av tid.  
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Förkunskaper 
• gymnasieutbildning eller motsvarande. Du ska ha tillräcklig känsla för 

siffror för att kunna göra beräkningar och du bör kunna läsa ett avtal på 
svenska och förstå tillräckligt för att känna dig trygg med att skriva 
under ett avtal.  

• yrkeskunnande och/eller kunskap som går att omvandla till en säljbar 
produkt eller tjänst.  
 

Förutsättningar 
Då kursen till stor del ges på distans, behöver deltagaren tillgång till internet och 
nödvändig teknisk utrustning (t ex bärbar dator eller surfplatta) för att kunna använda 
den digitala plattformen Teams både hemma och vid de platsförlagda träffarna.  
Deltagaren behöver också ha förutsättningar att kunna delta i distansmomenten på 
dagtid samma veckodagar varje vecka. 
 

Urval av sökande 
Sökande som behöver kursen för sin yrkeskarriär prioriteras. Den som utifrån sin 
ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till intervju. Genomförd 
intervju är en förutsättning för att kunna bli antagen till kursen. Efter intervjun görs en 
samlad bedömning utifrån urvalskriterierna yrkeskunnande, affärsidé, motivation till 
folkhögskolestudier samt den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig 
kursinnehållet.  
 
Löpande urval och intervjuer görs under hela ansökningsperioden.  
 

Beslut om antagning 
Kursansvariga bereder ett underlag för antagning. Biträdande rektor fattar det formella 
beslutet om antagning och tillämpar följande alternativ: antagen, reserv, ej antagen. 
Beslutet meddelas samtliga sökanden i Schoolsoft.  
 

Hantering av reserver 
Sökande som bedömts lämpliga, men inte kunnat erbjudas en plats, placeras på en 
reservlista. Rangordning på denna reservlista sker enligt principerna ovan: först 
deltagare som behöver kursen för sin yrkeskarriär. Dessa rangordnas inbördes utifrån i 
samma ordning som ansökan inkom i Schoolsoft. Därefter sätts övriga sökanden upp i 
samma ordning som ansökan inkom i Schoolsoft. 
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När en person på reservlistan erbjuds en plats, meddelas också när man senast ska ha 
tackat ja till platsen. Om inget svar inkommer inom utsatt tid, går erbjudandet vidare till 
nästa person på reservlistan.  

Överklagande av beslut 
Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas. Överklagan lämnas 
skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att antagningsbeskedet publicerats i 
Schoolsoft. Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet. 
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