
SOMMARKURS I SVENSKA 2023 

 A2/B1 – Sommarkurs på Kalix folkhögskola 31/7 – 18/8 2023 

Jag betalar 1100 € för att delta i kursenJag söker stipendium 

För dig som ska söka visum måste stavningen av ditt namn överensstämma med det som står 
i ditt pass. När det gäller postadress ska den uppges med latinska bokstäver. 
Åldersgräns för deltagande i Svenska institutets sommarkurser är 18 år. 

Efternamn Tilltalsnamn 

 Födelsedatum 
 Månad    Dag   Man 

  Kvinna 

 Medborgarskap  Modersmål 

Fullständig postadress Telefonnummer 

E-postadress

Närmast anhörig (namn, adress och telefonnummer) 

Universitet 

Svensklärare (namn och e-postadress)

Examen i ditt hemland Beräknad tidpunkt för examen 

Huvudämne

Biämne/biämnen

Extra ämne/ämnen

Antal terminer med svenskastudier 

År



Stipendieupplysningar: Si beviljar ett begränsat antal stipendier för sommarkurserna. Dessa fördelas 
bland de svenskinstitutioner som Si stödjer. Stipendium ges bara till svenskstuderande som är 
bosatta utanför Sverige.  

Har du tidigare fått stipendium från Svenska institutet? 

Ja 

Nej 

Tidigare eller kommande vistelser i Sverige (ange också om du studerat, deltagit i språkkurs, Erasmusutbyte eller 
dylikt i Sverige) 

Upplysningar om eventuella allergier eller kostpreferenser (till exempel vegetarisk mat) 

Ansökan ska vara Kalix folkhögskola tillhanda senast den 31 mars 2023. 
Maila din ansökan till: anmalan@kalixfolkhogskola.se Ansökan utan intyg från din lärare i svenska 
behandlas dessvärre inte. 

Ort och datum: .....................................……………...............................

Namnteckning:  .......................................................................................  

Adress: 
Näsbyvägen 16 E-post: info@kalixfolkhogsskola.se Organisationsnummer: 802414-3953 
952 62 KALIX 

Tel: +46(0)923-666 10  
Internet: www.kalixfolkhogskola.se Bankgiro: 5421-4069 

Vill du betala 1100 € för en plats på kursen om du inte får stipendium?

Ja

Nej

mailto:anmalan@kalixfolkhogskola.se
mailto:anmalan@kalixfolkhogskola.se


Skriv en text om dig själv.
Din uppsats ligger till grund för lärarnas förberedelser av kursen och därför är det viktigt att du skriver 
texten själv.  

Berätta lite kort om dig själv, vad som intresserar dig, vad som är viktigt för dig samt intressen, framtidsplaner och 
drömmar. Berätta också om varför du studerar svenska och varför du önskar gå en sommarkurs. Vi önskar också 
att du beskriver vilken litteratur och vilket läromedel du har haft när du läst svenska.  

Max 2500 tecken
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