Frågeformulär för dig som söker till Naturens medicin –
Projekt eller Naturens medicin – Handledarutbildning

Namn:
Personnummer:

För att vi ska få en klarare bild när vi bedömer ansökningar så behöver
du svara på följande frågor.
1.

Vilken kurs söker du till? Naturens medicin – Projekt eller
Naturens medicin – Handledarutbildning?

2.

a) Vilket område inom alternativ friskvård eller naturmedicin
vill du fördjupa dig i? b) Berätta varför du har valt just detta
friskvårdsområde.

3.

a) Hur tänker du dig att du kommer att studera? Vad kommer
du att göra under terminen? b) Vilka teoretiska och muntliga
källor kommer du ta stöd av? (T.ex. litteratur, kunniga personer,
hemsidor, organisationer, praktik osv.)

4.

Skriv fem viktiga punkter på saker du behöver göra för att
STARTA ditt projekt. Uppge två delmål per månad som du
behöver genomföra för att komma dit du vill med ditt projekt.
Hur många timmar/dag eller timmar/vecka planerar du att
studera runt ditt projekt.

5.

Projekt- och Handledarlinjen ställer stora krav på självständigt
arbete och studiemotivation.
a) Är du van att studera självständigt? b) Vad ger dig kraft, stöd
och inspiration när du lär dig något nytt/ fördjupar dig i något?
c) Vilka är dina starka och svaga sidor när det gäller studier d)

Vad skulle du ev. behöva stöd med av din lärare och/eller
studiekamrater?

6.

Har du några idéer eller tankar om hur du skulle vilja dela med
dig av din nyvunna kunskap med klassen i din
presentation/workshop som du kommer att ha i slutet av
terminen?( t.ex. genom att hålla en workshop, göra en
Powerpoint-presentation, praktiskt – teoretiskt osv.)

7.

Vad förväntar du dig att du har lärt dig när terminen är slut?

8.

a) På vilket sätt tror du att du i framtiden kommer att ha nytta
av dina studier? b) Vilken är din målgrupp i framtiden? I vilket
sammanhang vill du finnas/arbeta? Som anställd, på din fritid,
som egen företagare? Vem/vilka vill du samarbeta med? Vilken
plats och i vilken miljö? osv. Fantisera fritt!

9.

Du kommer att ha möjlighet att vara med på de ”vanliga”
lektionerna på Naturens Medicin, som pågår varje dag. Kommer
du att vilja vara med på dessa lektioner tror du?

10.

Vissa terminer har vi ont om rum för boende på skolan. Andra
terminer har vi gott om rum som vi gärna vill fylla med
kursdeltagare. Vad vill du när det gäller boende? Kan du tänka
dig såväl boende på skolan som att bo utanför skolan?

Maila svaren till: mikaela.holmborg@biskopsarno.se
senast v. 44 (inför ) eller v.15 (inför HT).
OM du blir antagen ska du skriva en projektplan under den första
terminsveckan. Du får en mall av din lärare att gå efter med syfte, mål,

resursbehov och tidsplan. I stora stycken är det en sammanfattning av
svaren från ovanstående frågor.
Sist men inte minst hoppas jag kunna välkomna dig till en givande
termin! Hur givande den blir beror mycket på vad du själv gör och hur
väl du kan kommunicera med mig och övriga studiekamrater. Jag ska
försöka vara lyhörd för dina behov och stötta dig så gott jag kan!
Mikaela Holmborg 073-7201420

