
  HANTVERKSAKADEMIN  

Ansökningsbrev 
Detta dokument används vid ansökan till Hantverksakademins utbildningar och har tagits fram för att 
hjälpa dig säkerställa att din ansökan innehåller allt som behövs. Ansökan sker via yh-antagning.se 
Du hittar länken till ansökan på https://hantverksakademin.se/ 

Up p gi f  t e r om d ig s o m s ök e r 

O b l ig a t o r is  k a ns ö k nin gs in fo rm at io  n 

Nedanstående information underlättar vår bedömning av din ansökan och hjälper dig säkerställa att 
din ansökan är komplett. Det är därför viktigt att all information fylls i. 

Yrke 

Det yrke jag önskar utbilda mig till är: 

Förkunskaper och behörighet 
Kryssa endast i de alternativ som gäller för dig. Observera att tre kryss i regel krävs för behörighet. 

1. ☐ Jag har en svensk gymnasieexamen eller uppfyller på annat sätt grundläggande 
behörighet för studier på yrkeshögskola. 

2. ☐ Jag anser att jag, genom gymnasieutbildning, annan utbildning eller 
arbetslivserfarenhet/praktik har tillräckliga förkunskaper för att kunna bli antagen och vara 
delaktig på lärlingsplatsen från dag 1. 

3. ☐ Jag har en lärlingsplats 
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Namn 
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In f o rm a t io n o m v a d d u b e h ö v er k o nt ro  l ler  a oc h b i fo g a 

Här kommer en checklista med vad du behöver kontrollera innan du ansöker samt vilka dokument du 
behöver bifoga. 

Steg 1: Kontrollera behörighetskraven som är specifika för just det yrke du söker till på 
https://hantverksakademin.se/hantverksyrken 

Steg 2: Säkerställ att du har eller kommer att kunna få fram de bilagor som behöver skickas in 
tillsammans med din ansökan. 

Steg 3: Ansök digitalt (skicka avtalet med vanligt post) senast den 15 april. Behöver du hjälp, 
kontakta info@hantverksakademin.se 

Bilagor som ska skickas in 

● Komplett ansökningsbrev (detta brev) 

● Gymnasiebetyg eller intyg på att du på annat sätt uppfyller grundläggande behörighet för studier 
på yrkeshögskola. 

● Intyg på annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet/praktik eller liknande som du önskar 
att Hantverksakademin tar ställning till vid behörighetsbedömning och urval. 

● Ifyllt och signerat avtal om handledning. Handledningsavtalet skickas med vanlig post till: 
Hantverksakademin, Vasagatan 46, 111 20 Stockholm 

Länk till avtalsmall och annat du kan tänkas behöva finns på 
https://www.hantverksakademin.se/om-utbildningen/vad-kravs-for-att-soka  

Plats för kommentarer - valfritt 

Om det är något särskilt du vill att vi känner till om dig finns det plats att skriva det i rutan nedan.  
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