Ansökan till Pernbys målarskola • läsåret 2015–2016
2010–2011
efternamn:

förnamn:

personnummer:

telefon:

adress:

postnummer och ort:

tel. dagtid:

e-post:

Jag söker till 1:a året

Jag har tidigare sökt till skolan år:

Jag söker till 2:a året

Tidigare konstskolor/ kurser:

OBS! Det går bra att söka både första och andra året.
Svårare komma in på andra året.

utbildning och arbetslivserfarenhet :
Bifoga: gymnasiebetyg.
Bifoga: kursintyg
Bifoga: arbetsintyg
Bifoga: övrigt

arbetsprover hämtas personligen
arbetsprover ska återsändas per post (mot postförskott)

Vid skolan inskriven elev har närvaroplikt och är skyldig att hålla föreskrivna tider och att följa övriga anvisningar.
Intyg om utbildning utfärdas endast för fullföljda studier.
Ansökningsavgift
Terminsavgift ska betalas senast vid terminsstarten omedelbart då studiemedel erhållits. Förhinder att påbörja eller
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Terminsavgift ska betalas senast vid terminsstarten omedelbart då studiemedel erhållits. Förhinder att påbörja eller
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Sedan studierna påbörjats medges inte nedsättning av betald avgift vid frånvaro. Undantag gäller om flyttning från
skolorten, långvarig sjukdom eller liknande omständigheter omöjliggör fortsatta studier. I sådant fall kan avgift,
motsvarande ej utnyttjad studietid, återbetalas.
Elev som inte uppfyller godkänt studieresultat 80% under första året kan av skolan nekas börja andra året.
underskrift och datum

Jag har tagit del av och godkänner ovan villkor:

underskrift och datum
Ansökan, poststämplad senast Måndag 18 Maj, skickas till: Pernbys målarskola, Box 3408, 103 68 Stockholm

