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Antagningskriterier för  
Yrkesmässig biodling på Fristads 
folkhögskola. 

 

Kursens mål 
Målet med denna kurs är att deltagaren självständigt ska kunna bedriva yrkesmässig 
biodling - antingen som anställd eller egenföretagare. Kursen ger kunskaper om hur man 
planerar, genomför och utvärderar ett verksamhetsår inom yrkesbiodling med hänsyn 
till honungsbiets biologi och hälsa, årstidsväxlingar och klimat. Dessutom får deltagaren 
lära sig om yrkesbiodlingens produkter och tjänster och hur dessa förädlas. 

 

 

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd 
ansökan 

• slutbetyg från grundskolan eller betyg från högre utbildning som visar 
att man är klar med grundskolan 

• intyg om godkänd nybörjarutbildning i biodling eller annat intyg om 
grundläggande kunskaper inom biodling motsvarande 
nybörjarutbildning 

• personligt brev  

• intervju 

• kontaktuppgifter till en referensperson som kan uttala sig om den 
sökandes kunskaper inom biodling, men som inte är släkt eller vän 

Förkunskaper 
• minst avslutad grundskoleutbildning 

• genomförd nybörjarkurs i biodling eller motsvarande erfarenhet 

• ha skött minst en bikupa under minst ett år 
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Förutsättningar 
Den sökande måste ha fysiska förutsättningar att utföra de praktiska kursmomenten och 
ha tillgång till minst en bikupa och nödvändig skyddsutrustning under hela kurstiden.  
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.  
 

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 ett personligt samtal. 
Efter samtalet görs en samlad bedömning av huruvida den sökande har förutsättningar 
att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Referenstagning kan förekomma som 
ytterligare underlag för urval. 
 

Beslut om antagning 
Arbetslaget bereder ett underlag för antagning. 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. 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 antagningsbeskedet publicerats i 
Schoolsoft. Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet. 

 


