Ansökan
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Kommunal vuxenutbildning
Ansökan gäller
☐Våren:

☐Hösten:

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Nationalitet (om ej svensk)

Hemspråk (om ej svenska)

Folkbokförd i följande kommun

Utbildningsbakgrund
☐Grundskola
☐Folkhögskola
Antal år

☐Slutförd gymnasieutbildning

Inriktning
Inriktning

☐Avbruten gymnasieutbildning
☐Sfi-betyg/intyg
☐Utländsk utbildning

Nivå

Utfärdat av

Antal år

Inriktning

☐Övrigt:
Nuvarande sysselsättning
☐Arbetslös
☐Studerande
☐Arbete

Ange omfattning i %

Yrkesområde

☐Annat:
Studieplanering (skall göras i samråd med en studievägledare, för bästa möjliga studieresultat)
Studieplanering har gjorts i samråd med

Omfattning

Studietid

☐100 % (20 p/v)

☐75 % (15 p/v)

Bifogar kopior av tidigare betyg

☐Ja

☐Nej

Söker studiestöd

☐Ja

☐Nej

☐50 % (10 p/v) ☐25 % (5 p/v)
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Flexibla studier - kursval
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser om intresset är för lågt.
Termin 1
VT

HT

Kurs

Poäng

Kurs

Poäng

Kurs

Poäng

Kurs

Poäng

Termin 2
VT

HT

Webbaserade kurser
Ansökan till webbaserade kurser bedöms i varje enskilt fall. Söks alltid i samråd med studievägledare. Renodlade
distansstudier kräver mycket hög grad av självdisciplin och planeringsförmåga.

Kurs

Kurskod

Poäng

Särskilt stöd
☐ Dyslexi

☐ Annat:

Syfte med studierna
☐ Behöver komplettera reducerat program eller behörighetskomplettera.
☐ Behöver utbildning för pågående yrkesverksamhet.
☐ Har en yrkesexamen men saknar grundläggande behörighet.
☐ Annat:
Målsättning och framtidsplaner

Övriga upplysningar

Underskrift
Namnteckning

Datum

OBS! Ansökan skickas alltid till hemkommunen för godkännande av interkommunal ersättning. Du kan
påbörja dina studier på Masugnen först när hemkommunen har godkänt din ansökan.
Ansökan lämnas till studievägledare.
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