ANSÖKAN till vuxenutbildningen
och individuell studieplan

VUXENUTBILDNINGEN
Box 4
814 21 SKUTSKÄR
Besöksadress: Centralgatan 10

Personnummer :
Förnamn :

År…………………
o Vår o Höst

Efternamn :
Gatuadress:

Sista ansökningsdatum till vårens kurser är
31 oktober och för höstens kurser 15 maj.
Söker du kurs med annat startdatum; på
annan ort eller på distans, måste komplett
ansökan vara Kunda tillhanda senast 3 v
före kursstart.

Postnummer + Ort :
Telefon :
E-post :
Folkbokförd i Älvkarleby kommun Ja

Nej

Om Nej, vilken kommun:

Se baksidan för mer viktig information.
Jag söker i 1:a hand följande kurser

Antal
Kursens namn

Kurskod

Poäng

Skolans
terminer anteckningar

Jag söker i 2:a hand följande kurser
Antal
Kursens namn

180117/jk

Kurskod

Poäng

Skolans

terminer anteckningar



ingen
Tidigare slutförd utbildning:

Mål med studierna:

o SFI

o Slutbetyg/gymnasieexamen

o Grundskola eller motsvarande

o Komplettering behörighet för högre studier.

o Gymnasium högst 2 år, alt samlat betygsdokument

o Utveckling för nuvarande yrke

o Gymnasium 3 år eller längre

o Nytt yrke

o Eftergymnasial utbildning

o Annat mål……………………………………………………………

o Utländsk utbildning, antal år……………………………………..

………………………………………………………………………………

o Annan utbildning…………………………………………………………..

Nuvarande sysselsättning:

Ekonomi

 Jag har arbete………………..…%

 Jag tänker söka studiemedel från CSN

 Jag studerar inom Komvux/SFI.

 Jag har etableringsersättning till …………………………....

 Jag studerar annan utbildning……………………………………

Studie- och yrkesvägledning:



Jag är arbetsssökande





Annat ………………………………………………………………………….

Ansökan är planerad i tillsamans med studie- och
yrkesvägledare …………………………………………………………..

Övriga upplysningar:

Vem får studera?
Du har rätt att studera på vuxenutbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20,
eller ha slutförd gymnasieutbildning: Gymnasieexamen, eller Studiebevis om 2500 poäng.

Bifoga alltid vidimerade betygskopior från tidigare utbildningar.
Svenska betyg går att beställa från utfärdande skola. Vid utländsk utbildning, bifoga bedömning
från UHR; saknas sådan, kontakta SYV. Ansökan utan betyg/bedömning behandlas ej.

Du som är folkbokförd i annan kommun ska lämna din ansökan till hemkommunen.
Behandling av personuppgifter
KunDa använder personuppgifter för registrering och hantering av och kring aktuell utbildning.
Uppgifterna skickas även till CSN och SCB. Dataskyddsförordningen Kap 2, art 6.
Datum

……………………

Underskrift

……………………………………………………………………………………………………..

