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Antagningskriterier för
undersköterskeutbildning på
Fristads folkhögskola
Kursens mål
Målet med denna kurs är att deltagaren ska förvärva de praktiska och teoretiska
kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska i enlighet med Skolverkets
nationella yrkespaket för undersköterska.

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd
ansökan
•

•
•

Betyg från grundskolan eller intyg från folkhögskolans allmänna kurs,
grundskolenivå
Personligt brev
Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner som känner den sökande väl,
men inte är släkt eller vänner

Dessutom krävs genomförd intervju antingen personligen på skolan eller digitalt.

Förkunskaper
•

minst betyget E eller behörighet från folkhögskolans allmänna kurs i
svenska/svenska som andraspråk och i samhällskunskap på
grundskolenivå

Förutsättningar
Den sökande måste ha fysiska förutsättningar att utföra de praktiska kursmomenten.
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Urval av sökande
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 och den personliga mognaden och
samarbetsförmågan som krävs för arbete inom vård och omsorg. Då kursen är en del av
Vi-projektet, ett ESF-projekt med målgruppen unga vuxna i åldern 18-24 år, kommer
sökande från den målgruppen att prioriteras.
Vid fler behöriga sökanden än antal platser, kommer vi att väga in erfarenhet av att
arbeta med människor eller inom vården.

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 i åldern 18-24 år, i andra hand de med erfarenhet av att arbeta med
människor eller inom vården. Övriga sökanden sätts upp i samma ordning som ansökan
inkom i Schoolsoft.

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

