
Här hittar du information om ansökningstider och eventuella provdagar inför nästa läsår 
samt när terminerna börjar och slutar. Du får också information om hur din ansökan hand-
läggs, vilka kostnader du ska räkna med när du läser på Svf och vilka studiestöd du kan få 
från CSN.

Sista ansökningsdag inför läsåret 2017/2018

Linje Sista ansökningsdag Linje Sista ansökningsdag
Allmän kurs (löpande antagning) 2 maj 2017 Bibellinjen (Bibelåret, Pulsåret) 2 maj 2017

Collegelinje 2 maj 2017 Grafisk form & Kommunikation 1 april 2017

Journalistlinje 1 april 2017 Musiklinje (Mu1, Mufi1, Mu2) 1 april 2017

OBS!! Du sök i tid!

Du söker till linjerna direkt via Svf:s hemsida, www.svf.fhsk.se. Där laddar du också upp de handlingar du ska bifoga ansökan. Vill/
kan du inte använda den digitala ansökan, kontakter du Svf så skickar vi en ansökningsblankett. Det är viktigt att din ansökan är 
fullständig när du skickar in den.

Provdagar inför läsåret 2017/2018
Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2 har flera provdagar/intervjudagar angivna. Du blir kallad till en av dessa. 

Linje Datum
Grafisk form & Kommunikation 3 maj 2017

Journalistlinjen 2 maj 2017

Mu1, Mufi1, Mu2 2, 3, 4 eller 5 maj 2017  (Du blir kallad till en av dagarna.)

Alla som söker till Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2 ) kallas till antagningsprov / intervju.

När det gäller Journalistlinjen och linjen för Grafisk form & Kommunikation (GFK), erbjuds de sökande som är behöriga till utbild-
ningen att göra inträdesprovet. Sökande till GFK kan välja mellan att göra antagningsprovet på distans eller att komma till provda-
gen.

Allmän kurs - Bibellinje - Collegelinje - Grafisk form & Kommunikation - Journalistlinje - Musiklinje

SÖDRA VÄTTERBYGDENS
FOLKHÖGSKOLA

Terminstider 2017/2018
Höstterminen 2017-08-21--2017-12-22
Vårterminen 2018-01-08--2018-05-25  Collegelinjen 2018-01-09--2018-05-11



Så behandlas din ansökan
Du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Saknas det information eller handlingar, ber vi dig komplettera.. 

Har du sökt till en linje som har inträdesprov, kallas du till provdagen en till två veckor i förväg. Den kallelsen skickar vi till 

dig med e-mejl. Vid provdagen får du veta när antagningar beräknas vara klara. 

Har du sökt till en linje utan antagningsprov, får du - om du sökt i tid - besked per post vid månadsskiftet maj/juni. 

Du får alltid ett skriftligt besked från SVF, oavsett om du blir antagen, reserv eller inte antagen. Kommer din ansökan in 

efter sista ansökningsdag, får du räkna med ett senare besked. Du som blir antagen får i antagningsbeskedet också informa-

tion om hur du ansöker om boende på Svf.

Du får fjorton dagar på dig att bekräfta din plats - eller att tacka nej till den. Det gör du antingen via e-mejl eller genom att skicka in 

antagningsbeskedets svarsblankett. 

Blir du inte antagen, kan du vara bland dem som får en placering som reserv. Under sommaren tar vi in reserver då vi får ett 

återbud. Reserverna är inte numrerade - vem som antas beror på vem som hoppar av. På så sätt försöker vi få en bra och blandad 

studiegrupp.

Du antas till en av de linjer du sökt, antas du till ditt förstahandsval, behandlas inte ditt andrahandsval. 

Avgifter 2017/2018  

Du som väljer att bo på Svf 

betalar för helinackordering. Logikostnaden gäller för sju dagar i veckan. Kostnaden för mat gäller från måndag frukost till och med 

fredag lunch. Tillsammans med antagningsbeskedet får du en blankett för ansökan om rum på Svf. Du kan välja mellan olika rums-

standard. Här kan du se kostnaden / vecka för helinackordering på SVF. Väljer du att bo på Svf, är du alltid helinackorderad (kost 

och logi), några andra alternativ finns inte. 

Rumtyp - prisexempel Kostnad / vecka Rumtyp - prisexempel Kostnad / vecka
Enkelrum m eget wc, egen dusch 1 432 Dubbelrum m eget wc, egen dusch 1 172 / person

Enkelrum m eget wc, dusch i korridor 1 367 Dubbelrum m eget wc, dusch i korridor 1 077 / person

Enkelrum m delat wc och dusch (dublett) 1 362

Enkelrum m wc och dusch i korridor 1 292

OBS! Prisuppgift ang boende- och matkostnad för studerande på Allmän D lämnas på förfrågan.

Rummen är enkelt möblerade med säng, stol, skrivbord och bokhylla. Kudde, täcke och överkast måste du själv ta med liksom lakan 

och handdukar. Trådlöst internet finns på elevhemmen.

En garantiavgift på 500 kr tas ut vid första faktureringstillfället. Avgiften återbetalas vid kursslut, om den inte behöver användas för 

reparation av ev skador på rum eller möbler. Om kostnaden för ev reparation av skador överstiger 500 kr, får du betala överstigande 

belopp. För rumsnyckeln fakturerar vi en depositionsavgift, 200 kr, som också betalas tillbaka om du inte förlagt/tappat din nyckel.

Du som inte bor på Svf

betalar en avgift, kr 89 kr /vecka. I denna ingår bl a förmiddagskaffe måndag - torsdag, middag vid läsårets början och slut, julbord. 

Du kan äta lunch på SVF för 70 kr/dag om du bokar upp dig för vilka dagar du vill äta och då får du kostnaden fakturerad. Du kan 

också köpa ett häfte om tio lunchkuponger för 750 kr, d v s 75 kr/lunch.



Materialavgift
Du betalar en materialavgift som täcker kostnader som Svf inte får statsbidrag för. Den består av materialkostnader, omkostnader 
för material och nätbaserat undervisningsmaterial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Du betalar också själv för ev kostnader i 
samband med studieresor och friluftsdagar.  Den nedan angivna avgiften täcker kostnaden för ett läsår.

Materialavgift 2017/18 

Allmän kurs 2 070 GFK år 1 och 2 5 760 2)

Allmän  D - se separat information från skolan Journalistlinje år 1 3 850 3)

Bibelåret och Pulsåret 2 410 Journalistlinje år 2 6 310 3)

Collegelinje 1) 1 490 Musiklinje (Mu1, Mufi1, Musik2) 4 060

1)  För Collegelinjen får du också räkna med kostnader för visumansökan till USA, resa t o r Chicaco, kost och logi på North Park University 
samt sjuk- och olycksfallsförsäkring för tiden i USA:

2)  GFK:s studerande får erbjudande om att genom Svf köpa dator med programvara. Den kostnaden är inte medräknad i ovanstående 
belopp. Närmare information kan du få av linjeledaren, 036-30 69 00.

3)  För Journalistlinjens studerande finns möjlighet att av Svf hyra dator att använda i studierna. Efter avslutade studier finns möjlighet att 
köpa ut den till ett restvärde motsvarande 1/3 av inköpskostnaden. Beräknad kostnad per år: 2 500 - 3 500 kr. Programvaran, som köps av 
den studerande, kostar ca 2 115 kr per år (med reservation för ev ändringar). Studerande med egen dator som uppfyller specifikationer och 
prestanda som krävs, kan använda den - ta kontakt med Svf om detta.

Studieekonomi 2017
 (med reservation för ev förändringar från CSN)

Studentrabatter
Du kan få ett rabattkort från Studentkortet och/eller Mecenatkortet. Det ansöker du själv om kortet på respektive hemsida. För det 
behöver du ett studieintyg som du kan få när du börjat studera på Svf.

Studiehjälp
För dig mellan 16 och 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20)  
(du som ska går Journalistlinjen eller Grafisk form & Kommunikation söker alltid studiemedel eftersom det är eftergymnasiala 
utbildningar)

Studiebidrag 1 050 kr per månad. Betalas ut för faktisk studietid och endast för heltidsstudier. Du ansöker inte om bidraget, 
det betalas ut av CSN efter information från skolan.

Inackorde-
ringstillägg

1 190 -- 2 350 kr per månad, beroende på hemreseavstånd. Endast för elever som bor på skolans internat. An-
sökningsblankett kan du få från skolan (efter antagning) eller från CSN.

Färdbevis 
lokalbuss

Busskort som du, som bor i Jönköpings kommun och reser dagligen till och från skolan, har minst 6 km färdväg 
enkel resa, kan ansöka om (gäller dig som studerar på Allmän kurs och inte har examensbevis från gymnasiet). 
Bor du i annan kommun men reser dagligen till SVF, vänder du dig till skolkontoret i hemkommunen. 

Ekonomiskt 
stöd från kom-
munen

Du som ska gå Allmän kurs och inte har examensbevis kan hos din hemkommun (utbildningsförvaltningen) 
ansöka om ekonomiskt stöd för kostnaderna på Svf. Det kan gälla kurslitteratur, skollunch, materialavgift och 
eventuell externatavgift. Viktigt att veta är att det är varje kommun som beslutar om man vill ge stöd och i så 
fall hur mycket för folkhögskolestudier.

Extra tillägg Om extra tillägg läser du mer på CSN:s webbsida, www.csn.se.



Studiemedel
För dig över 20 år (fr o m höstterminen det år du fyller 20)
(Gäller också för dig som är 19 år men läser på Journalistlinjen eller Grafisk form & Kommunikation eftersom det är eftergymna-
siala yrkesutbildningar.) 

Belopp Bidragsdel: 712 kr/vecka              
Lånedel: 1 792 kr/vecka                           
Totalt 2 504 kr/vecka = 10 016 kr / månad

Studiemedel utgår för faktisk studietid (antal veckor).

I studiemedlet finns det en högre bidragsnivå för särskilt prioriterade grupper: 

- Du fyller minst 25 år i år och studerar på gymnasienivå (Allmän kurs) samt saknar slutbetyg från gymnasium 
eller motsvarande utbildning. 

- Du är mellan 20 och 24 år, inskriven i jobbgarantin för unga, i jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsför-
medlingen eller om dina studier omfattas av utbildningskontrakt när du börjar studera och saknar slutbetyg/
examensbevis från gymnasium eller motsvarande utbildning. Du får inte ha haft studiehjälp eller studiemedel 
för andra studier under de senaste sex månaderna.

OBS! Du söker ansöker inte om det högre bidraget, CSN prövar automatiskt om du har rätt till det. Medlen till 
det högre bidraget är begränsade, så sök i god tid! Bidragsdelen är då 1 657 kr/vecka, lånedelen kr 847 kr/vecka, 
totalt 2 504  kr/ vecka. 

Tilläggsbidrag Du som är vårdnadshavare för barn under 18 år, kan söka tilläggsbidrag. Du ska ha studiemedel för de veckor 
du söker bidraget för. För ett barn är bidraget 588 kr för fyra veckor, för två 964 kr. Du söker tilläggsbidraget 
samtidigt som du ansöker om studiemedel.

Fribelopp Du får ha inkomster upp till ett visst belopp - s k fribelopp -  utan att dina studiemedel minskas, aktuellt belopp 
kan du se på CSN:s webbsida.

Ansökan Ansökan gör du på CSN:s webbsida (www.csn.se), Dina sidor, senast fyra veckor efter kursstart eftersom du inte 
beviljas studiemedel mer än fyra veckor retroaktivt (i efterhand).

Utbetalning Studiemedel betalas ut i förskott och består normalt av fyra veckobelopp. Den första betalningen får du när 
terminen börjat, därefter normalt den 25:e varje månad. 

Ditt ansvar Du är själv ansvarig för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier, inkomster etc och du ska också själv an-
mäla eventuella förändringar (ändrad inkomst, studieuppehåll, sjukdom, studieavbrott, vård av barn) till CSN. 
Sjukdom ska alltid anmälas till Försäkringskassan första sjukdagen. 

Studieresultat Skolan redovisar efter varje termin dina studieresultat till CSN. Om du inte uppnår mål enligt din fastställda 
studieplan, riskerar du att få avslag på ansökan om fortsatta studiemedel. Du kan sedan läsa in motsvarande det 
du missat och på så sätt återkvalificera dig för studiemedel.

SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA
Svf vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, funktionsnivå, 
trosbekännelse, kön eller sexuell läggning. Svf vill vara en mötesplats för människor och idéer. Svf har totalt ca 300 
elever på de långa kurserna och ett internat för 130 personer. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.
Huvudman: Equmeniakyrkan och dess ungdomsförbund Equmenia.

Mångatan 10, 554 39 Jönköping  |  Tfn 036-30 69 00  |  www.svf.fhsk.se  |  svf@svf.fhsk.se


