Q&A till hemsidan;

1. Kostar heltidskurserna något?
- Utbildningen är gratis. Väljer du att bo på internatet betalar du en månadshyra samt för
kost som är obligatorisk. Uppskattningsvis kostar det ca 6000-8000 kr/månaden för att bo på
internatet. Väljer du att vara externatelev betalar du endast för enstaka måltider, även det är
obligatoriskt.
2. Kostar distansstudierna något?
- Utbildningen är gratis. Du betalar för kost och logi under närträffarna.
För Personlig Tränare – Distans och Holistisk Coach är kost och logi obligatoriskt.
Se kostnader för specifika utbildningar genom att läsa kursbladet under fliken ”Ekonomi”.
3. Kan man få CSN när man studerar på Lillsved?
- Ja, samtliga av våra utbildningar är CSN-berättigade förutom Dynamisk pedagogik.
4. Får man ha husdjur i era boenden?
- Vi har specifika boenden för husdjur. Det är ditt ansvar att i tid meddela oss att du önskar
ett boende som är husdjursanpassat.
5. Jag kan inte närvara på en av träffarna under distansstudierna, kan jag söka ändå?
- Nej. Vet du på förhand att du inte kan närvara vid en av träffarna kan du ej bli antagen då
du ej kommer att kunna slutföra kursen.
6. Kan man gå två kurser samtidigt?
Nej, du kan endast gå en kurs i taget. Det gäller både distans och heltidskurser.
7. När får jag mitt CSN utbetalat?
Du måste själv ansöka om CSN. Vi skickar sen in en rapport när skolstart närmare sig, du går
sen in på CSN.se och lämnar en studieförsäkran.
8. Hur stor chans är det att få en plats på utbildningen?
Det kan vi inte svara på. Vi vill få en så bred grupp som möjligt med olika åldrar, kön och
erfarenhet. Allt beror på hur urvalet ser ut.
9. När får man veta att man kommit in?
Du kommer få ett mejl skickat till den mejladress du angav på din ansökan. Inför läsåret
21/22 skickas ett besked ut senast 24 juni.
10. Har min ansökan kommit in?
Du får en automatisk bekräftelse när din ansökan är mottagen. Får du ingen sådan kolla i
första hand i skräpposten. Finns den inte där så mejla till skolkansli@lillsved.se

