Hjälp med ansökan på Schoolsoft
Här får du information om hur du gör en ansökan på Schoolsoft! Det är enklare för både dig
och oss, och du kan hålla koll på din ansökan genom att logga in, och skicka meddelanden
till oss om du vill veta hur det går.
Om du redan har ett konto, kan du logga in med det direkt.
Annars behöver du skapa ett konto.
1. Fyll i dina uppgifter, klicka i rutan som säger att du godkänner att vi lagrar dina
uppgifter, och klicka sedan på “Skapa konto”.

2. Här kompletterar du dina personuppgifter. Klicka på “Spara” när du är färdig. Rutor som
har en röd stjärna efter sig måste fyllas i rätt!

3. På första sidan kan du se vilka ansökningar du har gjort. För att göra en ny ansökan,
klicka på fliken “Ny ansökan” på sidan.

4. Sedan behöver du välja vilket läsår du vill studera. Ett läsår börjar på hösten och slutar på
våren. I år är det alltså läsår 18/19, eftersom läsåret börjar 2018 och slutar 2019.

5. Nu behöver du välja vilken termin du vill studera. Om du vill börja en kurs i augusti, ska du
alltså välja “HT” (Hösttermin). OBS! Om du vill studera kursen Svenska i butik så börjar den
19 mars 2018, men du ska ändå välja hösttermin!

6. Nu behöver du välja vilken folkhögskola du vill studera på. Vi heter Botkyrka
Folkhögskola!

7. Sedan är det dags att välja vilken kurs du ska läsa. Klicka på rutan “välj utbildning” så
dyker fem av våra sex olika kurser upp.
OBS! Om du vill gå Etableringskursen så måste du ansöka via din handläggare på
Arbetsförmedlingen!

8. När du har valt kurs, kommer en digital ansökningsblankett upp. Fyll i den och bifoga de
dokument som du behöver för att kunna söka.
Om du vill söka flera kurser, är det bra om du väljer vilken prioritering kursen har för dig,
alltså, vilken vill du helst läsa? Den du helst vill läsa får prioritering 1, nästa för prioritering 2
etc.

9. När du har fyllt i ansökan, klickar du på “Ansök” längst ner. Nu är din ansökan klar, och du
kan se den under fliken “Mina ansökningar”.

