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Information & villkor 
Kursstruktur  
 
Grundstommen i Writing Minds™ utgörs av skrivande på ditt eget manus. Du får också ge och ta emot 
textrespons, för att träna upp din förmåga att läsa texter, samt för att lära dig att se din egen text med ögon 
utifrån. 
 
Varje månadsmöte, som är 90 minuter, har ett tema och du får lära dig mer om skrivtekniska verktyg, exempelvis 
hur du bygger synopsis, dramaturgi, dialog, gestaltning, berättarperspektiv och tempus. Vi lägger också stor vikt 
vid motivation, skrivglädje och förmågan att skriva utifrån hjärtat. Efter varje möte finns Sofia tillgänglig i 30 
minuter i telefonkonferensen för att svara på individuella frågor. 
 
Mellan mötena får du tydliga skrivuppgifter, samt riktlinjer för att ge respons. Du får också möjlighet att ha 
kontakt med övriga kursdeltagare som du byter manus och samtalar om texter med. Ditt skrivande och din 
skrivprocess hålls hela tiden levande under året. Du ger och tar emot respons varje månad. 
 
Ansökan  
 
Ansökan görs med ett personligt brev (max en A4-sida) där du berättar lite om dig själv, din skrivbakgrund, samt 
beskriver din bokidé, varför du vill gå kursen och var du ser ditt framtida författarskap. Du skickar också med ett 
textprov på max en A4-sida ur ditt tänkta bokprojekt. 
 
OBS! Använd typsnittet Times New Roman, 12 punkter, 1,5 punkters radavstånd i ditt personliga brev och 
textprov och döp word-eller pdf-filerna med ditt namn. Skriv sedan "Ansökan Writing Minds" i ämnesraden för 
mailet. Glöm inte att samtidigt ansöka i formuläret på denna sida och uppge tydigt vilken veckodag du föredrar 
för kursen. 
 
Du får besked om du har fått en plats på kursen via e-post. Om du har fått plats skickas ett välkomstbrev med 
vidare infromation, samt den första kvartalsfakturan som ska betalas inom 10 dagar. 
 
Betalning & fakturering 
 
Fakturering sker via e-post kvartalsvis i förskott, den första faktureringen sker vid bekräftad plats på kursen. 
Avsändare är Goodliness AB och du kan, om du vill, enkelt betala med Swish. 
 
Vill du hellre betala månadsvis eller hela summan på en gång går det bra. Kursen gör uppehåll under juli månad 
som inte faktureras. Totalt faktureras du alltså 11 månader under året. 
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Ångerrätt  &  regler  för  avbokning 
 
Anmälan till kursen är bindande. Som privatperson har du möjlighet att ångra dig inom 14 dagar efter ansökan. 
Betalar du kursen via ditt företag har du ingen ångerrätt. Efter kursstart görs inga återbetalningar, med undantag 
av läkarintyg. 
 
Ful lbokad el ler  instäl ld  kurs  
 
Vi reserverar oss för att kurserna kan bli fulla. Reservlista tillämpas och du meddelas via e-post om en plats blir 
ledig. 
 
Om kursen skulle ställas in på grund av kursledarens sjukdom, för få deltagare eller andra omständigheter som 
inte kunnat förutses, betalas hela kursavgiften tillbaka. Det ges dock ingen ersättning för andra utlägg, som tex 
förlorad arbetsinkomst vid tjänstledighet etc. 
 
Missade kurst i l l fä l len 
 
Kurstillfällena kan inte flyttas eller sparas. Om du missar ett kurstillfälle får du enklast information genom vår 
gemensamma Facebook-grupp och övriga kursdeltagare. 
 
Övrig  information 
 
Du måste vara över 18 år för att söka kursen och vi tar endast emot manus skrivna på svenska. Du behöver ha 
tillgång till dator med internetuppkoppling, samt ha möjlighet att göra utskrifter. 
 
Har du frågor? Kontakta oss gärna! 	 
 


