
För att vara behörig att söka utbildningen ska både de grundläggande och särskilda 
behörigheterna vara uppfyllda. Läs mer om dessa på respektive utbildning på hemsidan. 

Efternamn, förnamn

Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Ort

Län, kommun

Personnummer

ANSÖKAN TILL YH-UTBILDNING 2023
Ansökan till Hvilan Utbildnings yrkeshögskoleutbildningar görs digitalt via e-post. Säkerställ 
därmed att du bifogar rätt dokument, i bra kvalitet, till din ansökan innan du postar den. 

Fyll i ansökningsblanketten direkt i pdf:en. Om det inte är möjligt kan du skriva ut blanketten 
direkt och fylla i den förhand (var då noga att texta tydligt), scanna därefter in blanketten och 
skicka per e-post tillsammans med nedan specificerade dokument.

PERSONUPPGIFTER

JAG SÖKER TILL UTBILDNING:

Söker du till flera av våra utbildningar vänligen rangordna dessa enligt prioritering 1-3 där 1 är den 
utbildning du helst vill gå. Söker du enbart en utav våra utbildningar så väljer du denna som val 1.

1

2

3

Kryssa här om du avser att komplettera din ansökan senast den 13 juni 2023. OBS! 
Gäller endast behörighetsgivande betyg från en nu pågående utbildning, övriga dokument 
ska bifogas i ansökan.

Kryssa här om du avser att genomgå preparanutbildningen.

Kryssa här om du har en godkänd preparandutbildning från Hvilan Utbildning sedan tidigare.

PREPARANDUTBILDNING

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

Växel: +46 (0)40 46 37 00
www.hvilanutbildning.se

Org.nr: 556606-6980

http://Läs mer om dessa på respektive utbildning på hemsidan.


Datum Underskrift

UNDERSKRIFT

Följande dokument ska bifogas i din ansökan till oss:
1. Bevittnade betygskopior
2. Aktuellt CV, ange särskilt eventuella trädgårdsutbildningar
3. Personligt brev, max 1 A4-sida och 3500 tecken

I brevet ska särskilt f ramgå varför du söker till utbildningen, vilka förväntningar som f inns på
utbildningen samt eventuella yrkeserfarenheter inom trädgård/skog.

DOKUMENT ATT BIFOGA TILL DIN ANSÖKAN

yhansokan@hvilanutbildning.se

Namnge din ansökan "YH-ansökan 2023" 
i mailets ämnesrad.

Skicka ansökan till:

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

Växel: +46 (0)40 46 37 00
www.hvilanutbildning.se

Org.nr: 556606-6980

mailto:yhansokan@hvilanutbildning.se
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