Information om kurser och boende
Föreningen Svenska Spetsar (FSS) har som målsättning att bevara och utveckla tekniken
knyppling i Sverige. FSS ger varje år ett antal kurser i knyppling som vänder sig till både
nybörjare som vana knypplare. Kurser och boende erbjuds på Vadstena folkhögskola i en
inspirerande miljö, vid Vätterns strand. FSS samarbetar med Sveriges
Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Vadstena folkhögskola och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Ansökan: Skall vara FSS tillhanda senast den 8 april 2020.
Meddelande om antagning lämnas senast den 10 maj 2020.
Senare ansökan mottages i mån av plats.
Kursavgift: Betalas via faktura efter meddelande om antagning senast den 4 juni 2020.
Återbetalning av kursavgift och boende sker endast vid inställd kurs samt vid sjukdom
styrkt av läkarintyg. En administrationsavgift på 500:- tas dock ut.
Logi: Kan anordnas fr o m kl 12.00 söndagen den 21 juni, fredagen den 26 juni och
söndagen den 28 juni på Vadstena folkhögskola i rum med vandrarhemsstandard och
med självhushåll. Alla rum har toalett och dusch. Enkelrum 410:-/bädd och natt, del i
dubbelrum 340:-/bädd och natt. Medtag sänglinne och handdukar eller hyr till en kostnad
av 100:-. Kryssa i på anmälan. Logikostnaden och ev hyra av sänglinne och handdukar
betalas via faktura senast den 4 juni 2020.
Möjlighet att äta lunch på folkhögskolan under vardagar är inte klar för 2020. Markera
med ett kryss i rutan för lunch om du är intresserad, så återkommer vi med besked vid
anmälningstidens utgång.
Behörighet till kurserna: Varje kurs anger behörighet. Den nedre åldersgränsen för deltagare
är 15 år.
Kursdeltagarna får intyg på genomgången kurs. För fördjupningskurserna gäller för
godkänd kurs att kursdeltagare lämnar in under kursen gjorda arbeten för bedömning av
FSS.
Ansök till två en-veckas-kurser och få 600:- i rabatt! Studerande får rabatt med 300:- per
kurs. Rabatterna kan inte kombineras.
Det mesta kursmaterialet och litteratur finns att köpa hos FSS under kursen.
Knyppeldynor och knyppelpinnar kan lånas under kursen.
Föreningen kommer att meddela antagning till kurserna via e-mail i grupp för varje kurs.
Det innebär att de som ska gå samma kurs som du, får kunskap om din e-mail-adress.
För mer information och frågor gällande kurser och boende:
Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena
E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0735-13 16 45
Hedwig Silén Hermanson
Ordförande

