SADELMAKERISKOLAN I TÄRNSJÖ
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING - SADELMAKARE

ANSÖKAN
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING –SADELMAKARE, 3ÅR (645 YH-POÄNG)

Fyll i uppgifterna nedan.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast
Besked till sökande under v.

___________________
Efternamn

___________________
Tilltalsnamn

___________________
Personnummer

___________________
Adress

___________________
Postnummer

___________________
Stad

___________________
Telefonnummer

___________________
Mobilnummer

___________________
E-post

Bilagor att skicka med – se sidan 2

VAL AV INRIKTNING

□

SADELMAKARE INOM HÄSTSPORT

□

SADELMAKARE INOM BILSADELMAKERI

____________________________
ORT OCH DATUM

____________________________
UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
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BILAGOR
Numrera de bilagor som bifogas

Gymnasieutbildning

Bilaga: ____________________

OBS! Sökande utanför Sverige ska validera sina betyg så att de
överensstämmer med det Svenska betygssystemet.

Högskoleutbildning

Bilaga: ____________________

Relevant för hantverket inom den inriktning du söker.

Folkhögskoleutbildning

Bilaga: ____________________

Relevant för hantverket inom den inriktning du söker.

Övrig utbildning / ar

Bilaga: ____________________

Relevant för hantverket inom den inriktning du söker.

Lärlingsutbildning

Bilaga: ____________________

Relevant för den inriktning du söker.

Övriga meriter / Kurser

Bilaga: ____________________

Relevant inom den inriktning du söker.

Övrigt

Bilaga: ____________________

Personligt brev

Bilaga:_____________________

Berätta kort vad du gjort tidigare i ditt liv, samt ditt mål med
utbildningen.

Arbetsgivarintyg

Bilaga/or:__________________

Arbetsgivarintyg med antal timmar.
Har du arbetat under flera år på samma arbetsplats, räcker det med arbetsgivarintyg där det står heltid, deltid eller % av heltid.
OBS! Åtta månader heltidsarbete gäller för att vara behörig. Har du arbetat deltid - ange procent av heltidstjänst. .Timanställning – ange
antal timmar. Läs mer under särskilda förkunskaper sidan 3.
OBS! Arbetsgivarintyg, eller intyg från ansvarig på arbetsplatsen, med arbetad tid angiven, måste bifogas för att den arbetade tiden skall
kunna tillgodoräknas.
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SADELMAKARE
BEHÖRIGHETSPRÖVNING, SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER, URVAL OCH ANTAGNING

Grundläggande behörighet
1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i
gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng.
2. Du har slutbetyg från en fullständig gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget
Godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng.
3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att
tillgodogöra dig utbildningen.
5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande
utbildning.

Särskilda förkunskaper (måste uppfyllas för att du skall vara behörig)
• Uppnått betyget godkänd (G) eller 3 i Matematik A i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning. Vid studier enligt Gy 11 krävs lägst betyg E i kurs
Matematik 1a, 1b eller 1c.
• Uppnått betyget godkänd (G) eller 3 i Engelska A i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning. Vid studier enligt Gy 11 krävs lägst betyg E i kurs
Engelska 5.
• Arbetslivserfarenhet motsvarande 8 månaders heltidsarbete styrkt med
arbetsgivarintyg. Se sidan 2.

Urval av behöriga sökande
Alla sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
kallas till arbetsprov.
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska de sökande
rangordnas enligt nedan angivna urvalsgrunder.
Tillägg gymnasieprogram
Godkänt slutbetyg från av följande gymnasieprogram ger Max 5 poäng:
• Naturbruksprogram inriktning hästsport för sökande till sadelmakare häst.
• Fordonsprogram för sökande till bilsadelmakare.
• Hantverksprogram.
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Tidigare utbildning
Max 15 poäng, 0,5 poäng/vecka av heltidsstudier
• Examen eller intyg från övrig utbildning inom läder eller annat hantverk* av liknande karaktär.
• Examen eller intyg från eftergymnasial utbildning inom hästsport för sökande till sadelmakare
häst respektive bil/fordon för sökande till bilsadelmakare.
• Examen eller intyg från eftergymnasial utbildning inom bil/fordon för sökande till
bilsadelmakare.
*Med hantverk avses ”produktionssätt som utförs för hand och där det färdiga resultatet i hög grad är
beroende av hantverkarens yrkeskunskap och individuella förmåga”.
Yrkeslivserfarenhet
Max 30 poäng totalt
Urvalspoäng för yrkeslivserfarenhet kan erhållas i tre kategorier:
• Yrkeserfarenhet inom hantverksyrke (definition se ovan). 4 poäng/ år. Max 10 poäng.
• Yrkeserfarenhet inom kundområdet – hästsport för sökande till sadelmakare häst, bil/fordon för
sökande till bilsadelmakare. 4 poäng/år. Max 10 poäng.
• Allmän yrkeserfarenhet – arbetslivserfarenhet utan särskild relevans för yrket/utbildningen. 2
poäng/år. Max 10 poäng.
Har du längre yrkeserfarenhet inom kundområdet än 2,5 år, överförs poäng till kvoten för allmän
yrkeserfarenhet.
Arbetsprov
Max 25 poäng
Arbetsprovet innebär att den sökande efter instruktion får utföra ett enklare läderarbete. Arbetsprovet
bedöms sedan dels avseende den hantverksmässiga kvaliteten hos slutprodukten, dels avseende den
sökandes förmåga att ta emot instruktioner och omsätta dessa i praktisk handling.

Rangordning
Sökande till respektive inriktning rangordnas efter erhållna meritpoäng enligt ovan.
Besked till sökande
Besked till antagna och reservplats till utbildning sker inom en vecka efter urval och
rangordning.
Besked till ej behöriga till utbildning sker inom en vecka efter behörighetsbedömning.
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