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Kursens mål 
Målet med denna kurs är att ge en grundläggande kunskap inom hantverket 
vävning.  Deltagarna arbetar med hela processen från idé och formgivning via val 
av material, vävteknik och beredning till montering av färdig produkt. Detta 
utvecklar den egna förmågan till kreativitet och praktiska problemlösningar. 
Kursen är en grund för fortsatta studier på påbyggnadskurs i vävning och högre 
utbildningar inom textil eller för att arbeta med t ex museiverksamhet, som 
cirkelledare i vävning eller med eget konsthantverk. 
 

 

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd 
ansökan 

• Personligt brev 

• Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner som känner den 
sökande väl, men inte är släkt eller vän  

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs. 

Förutsättningar 
Den sökande måste ha fysiska förutsättningar.  
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Urval av sökande 
Utifrån det personliga brevet, en intervju och referenstagningen bedöms vilka 
sökanden som har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. 
Av de sökande som bedömts lämpliga prioriteras sökande som behöver 
kunskaperna för sina fortsatta studier och/eller sin yrkeskarriär.  
Övriga platser fördelas i den turordning som ansökningarna inkom i Schoolsoft. 

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 kunskaperna för sina fortsatta studier och/eller sin 
yrkeskarriär. Övriga sökanden sätts upp i samma ordning som ansökan inkom i 
Schoolsoft. 

Övrigt 
I mån av plats sker antagning fram till kursstart.  
Sökande kan erbjudas plats på skolans platsförlagda vävkurser i max 3 år. 

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. 

 

 


