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Policy vid antagning 
 
Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning 
av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs.  
 
Del 1 - Nyantagning 
 
Allmän kurs består av följande klasser    
 

 Årskurs ett 

 Årskurs två  

 Årskurs tre: högskoleförberedande 
 
Antagningsförfarandet vid förstagångsansökningar 
 

 Ansökan 
Ansökningar till kursen tas emot från och med den 1 mars genom att den sökande skickar 
ett mejl till skolan alternativt söker via folkhögskola.nu Den sökande svarar på ett antal 
korta frågor.  
 

 Intervju 
Fram till dess att det är fullt i någon eller några klasser bjuds samtliga behöriga sökanden in 
till skolan för en personlig antagningsintervju. Intervjun är obligatorisk. Intervjun är 
strukturerad och följer ett standardiserat intervjuformulär. Intervjun är även ett tillfälle för 
den sökande att få reda på mer om skolan och se på skolans lokaler.   
 
När det är fullt i någon eller några klasser görs en sållning av ansökningar innan vi kallar till 
intervju.  
 

 Test i läs- och skrivförståelse 
Samtliga sökanden gör en läs- och skrivförståelsetest. Testet finns på två nivåer. 
Rekommenderad tidsåtgång är ca 30 minuter men kan även göras på längre tid.  
 

 Genomgång av den sökandes formella meriter och intyg 
Sökanden ska lämna in, för bedömningen relevanta, betyg och intyg från tidigare studier 
samt arbetsgivarintyg. De meriter som lämnas in ska vara kopior men original ska kunna 
uppvisas vid behov. Om något intyg saknas är det den sökandes ansvar att komplettera 
ansökan. Beslut om antagning fattas inte förrän ansökan är komplett.  

 

 Studiemål 
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Under intervjun får den sökande berätta vad hen har för mål med sina studier. Målen kan 
vara avgörande för antagning och studieplanering då det t.ex. krävs olika nivåer i svenska 
och engelska om den sökande vill bli behörig till yrkeshögskolan eller till högskolan.  
 

 Referens  
I de fall intervjuaren bedömer att det är aktuellt ska den sökande lämna en referens. 
Referensen kan till exempel vara behjälplig när det gäller att reda ut oklarheter kring t.ex. 
tidigare studier, arbetslivserfarenhet, behov av särskilt stöd eller missbruk.  
 

 Beslut i antagningsgruppen  
Antagningen görs av antagningsgruppen som består av kursföreståndare och 
studievägledare för kursen. Vid behov tillfrågas även rektor, speciallärare och/eller lärare i 
svenska som andra språk.  
 

 Beslutet meddelas 
Den sökande meddelas om huruvida hen har antagits till kursen och i sådana fall till vilken 
klass. Om det är ett positivt beslut ombeds den sökande att bekräfta sin plats innan ett visst 
datum. Om hen inte gör det får hen en påminnelse. Om bekräftelsen uteblir efter 
påminnelse så förlorar den sökande platsen.  
 
Extern finansiering  
Sökanden som fyller 17 år före den 31 december det aktuella läsåret kan antas till allmän 
kurs under förutsättning att hemkommunen står för kostnaderna. Kommunen bör ha 
godkänt folkhögskola som ett alternativ för den sökande innan hen söker till skolan. 
Antagningsförfarandet är detsamma som för övriga sökanden men deltagare under 18 år 
antas endast i mån av plats och om  folkhögskolan gör bedömningen att 
folkhögskolestudier är ett bra alternativ för den sökande. 
 
Behov av särskilt stöd 
Vid antagningen noteras om den sökande har något funktionshinder samt vilka särskilda 
behov som föreligger. Skolan har en speciallärare anställd på deltid samt diverse teknisk 
utrustning i form av kompensatoriska dataprogram. Lokalerna är även relativt väl 
anpassade för fysiska funktionshinder. Sökanden med funktionsnedsättningar 
rekommenderas att, före kursstart, ta reda på så mycket som möjligt om vad det finns för 
hjälpmedel och stödinstanser som kan underlätta studierna.     
 
Om den sökande har ett funktionshinder som berättigar till stöd t.ex. LSS, är det en 
förutsättning för antagning att den sökande söker den hjälp som går att få. För dyslektiker 
och sökande med ADHD eller ADD är det obligatoriskt att delta i det en del av de aktiviteter 
som skolan anordnar. Mer information om detta får den sökande vid intervjun.  

 
Bedömningskriterier vid beslut om antagning 
Grunden för bedömningen är att den sökande ska, med hjälp av det stöd vi har möjlighet 
att erbjuda, ha möjlighet att ”klara kursen”. I steg ett kontrollerar vi behörigheten för de 
sökande och sedan gör vi ett urval utifrån förutsättningar att klara studierna samt 
motivation och visat intresse för vår skolform och den utbildning vi erbjuder. .    
 
1. Behörighet  
 
Allmän kurs ettan 

 Kunskaper i engelska, svenska och matematik som motsvarar avslutad grundskola.  
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Alternativ:  
Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra 
omständigheter har såpass goda förkunskaper att hen har möjlighet att tillgodogöra sig 
utbildningen så väl att hen, efter avslutad kurs, kan studera vidare i årskurs två.  
 
Allmän kurs årskurs två (något av följande alternativ) 

 Ett godkänt folkhögskoleår från annan folkhögskola (fullständigt intyg krävs) med 
behörighet i motsvarande svenska 1/A och samhällskunskap 1a1.   

 Slutförd grundskola och minst 600poäng från gymnasiet/komvux med lägst betyget G i 
svenska 1/A och samhällkunskap 1a1/A.  

 Motsvarande utbildning på gymnasialnivå. Utbildningen måste vara minst ett år på 
heltid. Samt behörighet motsvarande svenska 1/A och samhällskunskap 1a1 
 
Alternativ till behörighet i svenska 1/A 
Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra 
omständigheter har såpass goda förkunskaper att hen har möjlighet att tillgodogöra sig 
utbildningen så väl att hen, efter avslutad kurs, kan studera vidare i årskurs tre.  

 
Allmän kurs Högskoleförberedande: Film och berättande   

 Avslutad grundskola och ett godkänt folkhögskoleår från annan folkhögskola 
(fullständigt intyg krävs) med behörighet i svenska 1/A, engelska 5/A och samhällskunskap 
1a1 samt minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet innan föregående 
folkhögskolestudier.  

 Två godkända folkhögskoleår från annan folkhögskola (fullständigt intyg krävs) med 
behörighet i svenska 1/A, engelska 5/A och samhällskunskap 1a1.   

 Slutförd grundskola och minst 1400 poäng från gymnasiet/komvux med lägst betyget 
G/E i svenska 1/A, engelska 5/A och samhällkunskap 1a1/A.  
 
Allmän kurs högskoleförberedande: Vår omvärld  

 Avslutad grundskola och ett godkänt folkhögskoleår från annan folkhögskola 
(fullständigt intyg krävs) med behörighet i svenska 2/B, engelska 5/A, historia och 
samhällskunskap 1a1 samt minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet innan 
studierna på föregående folkhögskola.  

 Två godkända folkhögskoleår från annan folkhögskola (fullständigt intyg krävs) med 
behörighet i svenska 2/B, historia, naturkunskap, engelska 5/A och samhällskunskap 1a1.   

 Slutförd grundskola och minst 1400 poäng från gymnasiet/komvux med lägst betyget G i 
svenska 2/B, engelska 5/A, historia, naturkunskap och samhällkunskap 1a1/A.  

 
2. Förutsättningar för att klara studierna 

 Har den sökande ett testresultat som är tillräckligt för att klara kursen? 

 Har den sökande tillräcklig stabilitet och struktur i sitt liv för att studera på heltid med 
det upplägg som vi erbjuder?  

 Har den sökande ekonomiska förutsättningar för att bedriva heltidsstudier?  

 Har den sökande varit fri från droger, eller annat beroende som kan påverka studierna, 
under minst 12 månader?   

 Gör antagningsgruppen bedömningen att den sökande, fysiskt och psykiskt, har 
förutsättning att kunna bedriva studier med hjälp av det stöd som erbjuds.    
 
3. Personlig motivation 
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 Kom den sökande i tid till intervjun? 

 Gav den sökande intryck av att vara intresserad av skolan och av att börja studera? 

 Gav den sökande intryck att vara intresserad av att studera på det sätt som Birkagården 
erbjuder.  

 Kunde den sökande beskriva vilka mål hen har med kursen.  

 Har den sökande förmåga att arbeta i grupp och dela med sig av sina åsikter och 
kunskaper?  

 Delade den sökande skolans grundläggande värderingar om alla människors lika värde?  
 
Vilken årskurs antas den sökande till? 
Vid ansökningstillfället är den sökande inte alltid helt på det klara med till vilken nivå 
och/eller inriktning hen söker. Ett viktigt syfte under intervjun är att resonera kring vad den 
sökande vill samt förklara förkunskapskraven. Testresultatet kan även visa att en annan 
nivå, än den som först var påtänkt, skulle passa bättre för den sökande. Om 
antagningsgruppen beslutar att anta en sökande till en annan nivå än vad hen sökte till får 
hen information om detta i antagningsbeskedet. Det framgår också tydligt hur många år 
den sökande, om hen följer studierna i planerad studietakt,  ska studera för att uppnå sin 
behörighet.  
 
Antal studieår på Allmän kurs 
 

 
 
 
Överklaga 
Beslut om antagning fattas av skolans antagningsgrupp för allmän kurs.  Om den sökande 
inte är nöjd med bestlutet kan det överklagas. Överklagan sker till skolans rektor och ska 
vara rektor tillhanda senast två veckor efter att den sökande har fått sitt antagningsbesked. 
I överklagan ska den sökande beskriva vilka skäl hen har för att ansökan ska omprövas. Om 
den sökande inte är nöjd med rektors beslut kan hen överklaga till skolans styrelse. 
Överklagan ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor efter att den sökande har fått 
rektors beslut.  
 

 

Del 2 – Antagning av befintliga deltagare som går vidare till 
en högre nivå på Allmän kurs 
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För att en deltagare ska kunna gå vidare krävs det att hen har följt studierna i planerad 
studietakt. Vissa deltagare har ett individuellt upplägg och då är det detta som ska ligga 
till grund för bedömningen.  
 
För att en studerande ska anses ha följt studierna i planerad studietakt krävs det att hen 
har behörighet motsvarande de gymnasiegemensamma ämnen som inte går att läsa 
senare på allmän kurs och att hen totalt har klarat studierna i minst två tredjedelar av de 
ämnen som studerats under året. Observera att det inte endast är uppnådd behörighet 
som räknas. En lärare och en deltagare kan t.ex. ha gjort upp om att matematik 
motsvarande nivå 1 ska läsas på två läsår. Om deltagaren då har följt planen och räknat 
så långt som överenskommelsen gällt så anses hen ha följt studierna i planerad 
studietakt.  
 
  


