ANSÖKAN
Preparandutbildning i kyrkomusik , 60 hp

Ankom:

Bilagor som skall bifogas till ansökan:
a) Personbevis. Utbildningen är öppen för dig fyller 23 år senast under ansökningsåret.
b) Gymnasiebetyg och annat som styrker den grundläggande behörigheten. (Är du osäker på
om du har grundläggande behörighet, se https://www.antagning.se
Var god texta tydligt!
Efternamn

Förnamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Telefon

Postadress (även postnummer/postort)

E-postadress (bekräftelse på mottagen ansökan och obligatoriska
provuppgifter skickas till denna)

Min ansökan gäller

 enbart preparandutbildningen
 preparandutb. och ordinarie högskoleutb. 120 hp.
(separat blankett till högskoleutb. behövs ej)

Ansökan postas till:
Kyrkomusikerutbildningen
Ersta Sköndal Bräcke högskola
IDKT
Box 441
128 06 Sköndal

 Jag uppfyller/kommer att uppfylla
behörighetskraven 1/8 2019.
 Jag söker dispens från behörighetskraven.

Skicka din
ansökan+bilagor senast
16 april 2019!

eller scannas och mailas till
kyrkomusik@esh.se

Datum

Underskrift

…………………….

………………………………………………………
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UNDERLAG till PERSONLIG INTERVJU
Vid antagningsproven genomförs som ett av momenten en enskild intervju där du
träffar en eller flera lärarrepresentanter samt en elevrepresentant. Syftet är att
komplettera bilden av dig som sökande. För att underlätta samtalet ber vi dig fylla i
nedanstående uppgifter.

Sökandes namn:………………………………………………..
Musikutbildning, längre kurser och dylikt. Anges i kronologisk ordning.
Skoltyp, kurs, linje, examen
Läroanstaltens namn och ort
Bilaga nr Fr o m
år mån dag

Tom
år mån dag

Anställningar (tidigare och nuvarande) el. dyl. Anges i kronologisk ordning.
Befattning/huvudsaklig
Arbetsgivarens namn och ort
Bilaga nr Fr o m år
sysselsättning
mån dag

T o m år
mån dag
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Kompletterande uppgifter
Här har du en möjlighet att om du så önskar berätta lite mer om dig själv.
Det kan röra sig om din personliga bakgrund, om övriga erfarenheter som du tycker meriterar dig,
skälen till att du vill utbilda dig till kyrkomusiker samt varför du väljer att söka till Ersta Sköndal
Bräcke högskola.
Sökandes namn:………………………………………………..
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