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Antagningskriterier för
Trädgårdsutbildning på Fristads
folkhögskola.
Kursens mål
Målet med denna kurs är att ge deltagarna en bred grundutbildning inom
trädgård som leder till anställningsbarhet inom den gröna näringen och som
också förbereder för vidare studier inom trädgårdsområdet efter några år i yrket.
Det ekologiska perspektivet genomsyrar hela kursen, liksom kreativitet och
lusten att skapa, odla och vårda.

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd
ansökan
•
•
•
•

Slutbetyg från gymnasiet resp gymnasieexamen
Arbetsintyg från ev. arbetsplatser
Personligt brev
Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner som känner den
sökande väl, men inte är släkt eller vän

Förkunskaper
Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande

Förutsättningar
Den sökande måste ha fysiska förutsättningar att utföra de praktiska
kursmomenten.

Urval av sökande
Sökande som behöver kursen för sin yrkeskarriär eller som grund för fortsatta
studier inom området prioriteras.
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Den som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds
in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning av huruvida
den sökande har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.
Intervjuer och antagning sker löpande under ansökningsperioden.

Beslut om antagning
Arbetslaget 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 eller som grund för
fortsatta studier inom området. Övriga sökanden sätts upp i samma ordning som
ansökan inkom i Schoolsoft.
Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om
möjligt per telefon annars via sms eller e-post. Om det är 1 månad eller mer till
kursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1
månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv
nr 2, osv

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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