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 POLICY VID ANTAGNING SENIORLINJEN 
 
Allmän inriktning  
Svensk kulturhistoria 
Kultur och tro 
 

Pensionärslinjen är öppen för såväl förtids- som ålderspensionärer. Inga 
förkunskapskrav ställs. Antagning sker i kronologisk ordning. För 
invandrarpensionärer förutsätts att man behärskar det svenska språket. 

 Ansökan är skriftlig och innehåller inga frågor utöver namn, adress, 
telefonnummer och födelsenummer samt tidigare utbildning. Skolan strävar efter 
en heterogen deltagargrupp vad gäller kön, etnicitet och utbildning. Därför ges 
lägst utbildad företräde vid antagning. 
 
Expeditionen daterar ansökan och därmed är man placerad i kösystemet. Vid  
e-postansökan dateras den efter ankomstdatum. 
Antagningen sker varje vår. De som står på tur blir uppringda och intervjuade om 

 motivation, intresseinriktning och anledning till intresset.  
        
       Har du inte varit anträffbar på telefonen inom loppet av två dagar från första 

uppringningstillfället så går platsen vidare till nästa sökanden. 
 Om överensstämmelse råder gällande förväntningar från ömse håll (också 

avseende praktiska detaljer som schema, tider, lokal och avgifter) så är 
antagningen klar.  

        
       De som uttagits får bekräftelse med kallelse hemskickad med posten. De som inte 

antagits får besked om detta och nya ansökningsformulär hemskickade. Notera 
intresse där för eventuell reservplats. 
Om skolan inte antar en deltagare till ytterligare ett läsår ska de särskilda skälen 
härför meddelas den sökande. 
Kultur och tro är en enterminskurs och du kan gå den och behålla din kötid. 
    
   Europakurserna 
  (Konsten och kulturens Rom, Madridkursen) 
 
 
Antagningsförfarandet är det samma som ovan. Man söker till en europakurs i 

       taget. Har man antagits till någon av de tre EU-kurserna Bryssel, Paris och Berlin 
har man möjlighet att studera under i tre år på denna linje. 

 Rom och Madrid är ettåriga kurser. Och har separat antagningsförfarande, de ingår 
inte i EU-linjen. 
Resorna är obligatoriska för deltagande. För antagning krävs att förutom 
terminsavgift en förskottsinbetalning på resan betalas in före terminsstart. 
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