
Ansökan till sommarkursen “Önnestad We Love You” på Önnestads Folkhögskola

:: Sommarkursen är förlagd till vecka 27 (1 juli - 6 juli).
:: Kursen kommer att pågå från måndag till lördag.
:: Årets tema blir “Musik i film”.

Vi kommer även i år att ha begränsat med utrymme och sovplatser. 
Men då vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med erbjuder vi två olika alterna-
tiv för de som vill sova på skolan. 
Man kan i ansökan ange att man kan tänka sig att bo tillsammans med en kamrat. Väljer 
man detta alternativ har man företräde och om det är så att man får dela rum får man 
dessutom en något lägre avgift.

ANSÖKAN SKA VARA INSKICKAD TILL ÖNNESTADS
FOLKHÖGSKOLA SENAST 26/4.

Önnestad Folkhögskola
Byagatan 30
SE - 291 73, Önnestad
Tänk på att skriva tydligt i ansökan.

Viktig information

Kursavgifter 2019 (inklusive kost)
:: Boende på skolan - 3700:-
:: Delat boende på skolan - 3500:-
:: Enbart kurs + kost (sover hemma) - 2700:-
:: Utöver detta lägger vi till en kostnad för 100:- för T-shirt

Ledsagare och extern personal betalar en fast avgift på 100:-/dag för mat om man vill 
äta på skolan. Det går att få faktura på denna kostnad om den exempelvis ska gå till ar-
betsgivare.

Medicin och dylikt
Vår personal från Kristianstad har enbart delegering för Kristianstad. Deltagare från an-
dra kommuner löser sin medicinering själva. Vi hjälper alla till med omvårdnad/ADL i 
rimlig mängd. Har man större behov bör man ha med assistent. 

Frågor om sommarkursen besvaras av Mattias Nybble på 0733171914. 
Frågor gällande mat, boende och avgift besvaras av Önnestads Folkhögskola.



Anmälan till Sommarkurs 2019 på Önnestads Folkhögskola (Önnestad - We Love You)

Jag heter: ............................................................................................................................. 

Min adress är: ......................................................................................................................

Jag har person-nr: .........................................  Mitt telefon-nr är: ........................................

Telefon-nr boende: .....................................  Telefon-nr sjuksköterska:................................

Jag klarar mig själv med hjälp av ledarna på sommarkursen     JA [ ] NEJ [ ]
Jag klarar mig inte själv och har därför med en egen assistent     JA [ ] NEJ [ ]
Min assistent sover med mig på sommarkursen       JA [ ] NEJ [ ]
Jag sköter mina mediciner själv          JA [ ] NEJ [ ]
Jag kan simma (minst 25 meter)          JA [ ] NEJ [ ]
Jag har epilepsi och är ljuskänslig (disco-ljus med mera)     JA [ ] NEJ [ ]
Jag vill gärna sova på skolan          JA [ ] NEJ [ ]
Jag kan tänka mig att dela rum med en kamrat        JA [ ] NEJ [ ]
Jag kommer att sova hemma (åker hem efter kvälls-aktiviteterna)   JA [ ] NEJ [ ]
Jag vill och får vara med på bild/film på internet och i tryckt media   JA [ ] NEJ [ ]
Jag har storlek ................. i T-shirt

Jag behöver hjälp med detta. Övrig viktig info.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Som kursdeltagare på skolan godkänner jag härmed att mina uppgifter dataregistreras 

för skolans rutinmässiga ärenden.

Den sökandes underskrift: ...................................................................................................

Ort och datum: .....................................................................................................................

Faktura skickas till: ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................


