Antagningskurs

För Trafiklinjen
B-körkort

1 - 9 juni 2019
Har du en dröm att klara körkortet,
men har problem med trafikteorin?
Kanske är du i behov av handledning
och tydlig struktur?
Syftet med kursen är att du ska få
tillfälle att prova hur det är att bo och
studera vid en folkhögskola.

Ansökan

Det här kan vara den kurs som
du har väntat på!

För att vara säker på att få behålla din
plats måste du betala en bekräftelseavgift på
1000 kr. Beloppet ska vara skolan tillhanda
senast den 18 maj, Bg 5346-4822 eller Swish
123 222 35 43 (glöm inte att skriva T och ditt
för- och efternamn).
Summan är inte återbetalningsbar, men dras av
från din totala avgift.

Om du är intresserad av att gå den långa
kursen under läsåret är antagningskursen en
bra förberedelse.
Du får prova på hur det är att studera på
trafiklinjen och de moment som ingår där.
Målet är inte att du ska klara Trafikverkets
teoriprov under kursen. För många tar det
lång tid och kräver motivation och uthållighet.

Ansökan gör du på internet, www.mfhs.se
senast den 15 april.
Om du inte har möjlighet att göra din ansökan
via webben, kontakta skolan: 0661-65 44 00.
Besked
om
antagning
eller
eventuell
reservplats får du senast den 4 maj.

Kursen kostar 2900 kr. För dig som har lång
resväg, finns möjlighet att söka resebidrag,
maximalt 810 kr. Vi hjälper dig med ansökan.

Aktiviteter
Antalet platser på antagningskursen är 12.
Kursen pågår i nio dagar, vi har även
undervisning och aktiviteter under helgen.

Har du frågor
Om du vill veta mer om trafiklinjens innehåll och
antagning kontakta Peter på tel: 070-365 85 58
eller via e-post: peter.nilsson@mfhs.se
Har du allmänna frågor om skolan kan du
även vända dig till skolans expedition
tel. 0661-65 44 00
Säkrast når du oss vardagar
kl. 10-12 och kl. 13-14.
E-post: info@mfhs.se

Välkommen med din ansökan!
Ansökan gör du på internet:
www.mfhs.se

