ANSÖKAN / STUDIEPLAN

VÅR

SOMMAR

HÖST

ÅR:

Personuppgifter elev

Namn, tilltalsnamn

Personnummer

Adress (ev. c/o)

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Tidigare slutförd utbildning
A
B

Grundskola eller motsvarande

Svenska för invandrare (SFI) nivå:

Gymnasieutbildning högst 2 år alternativt samlat betygsdokument
(från gy-skolan)

Annan utbildning

C

Gymnasieutbildning 3 år eller längre

D

Eftergymnasial utbildning

E

Utländsk utbildning, antal år:

Dispens (för betyget äldre än 8 år)

Är du arbetslös/varslad?

Ja

Nej

Tänker du söka studiemedel?

Ja, om jag blir antagen till utbildning har jag
tänkt att söka studiemedel från CSN.

När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Cirka två veckor efter att du fått ditt
antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om
studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se.

Vem får studera?
Du kan söka till kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år Du fyller 20 år.
Jag söker följande kurser/utbildningar
Kurs/Utbildning

Studera på heltid
För att studera på heltid behöver Du läsa minst:

Distans

Reguljär

Skolan

Tidsplanering

Studietakt:
100% =
20 gyp/vecka

Mål med studierna – för att vi ska kunna bedöma din ansökan behöver vi veta varför Du vill studera

Läser för:

slutbetyg

gymnasieexamen

antal poäng som saknas______________

Behörighet för högre studier
Kompetensutveckling
Kompetens för planerat yrkesval
Förtydliga målen med studierna med egna ord

Extra stöd

Jag behöver extra stöd

Fyll i ansökningsblankett om extra stöd

Kurser/utbildningar jag planerar att läsa senare

Jag räknar med att studierna inom vuxenutbildningen ska ta (ange med siffror)

………………………………… månad/månader

Vet ej

Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare

Ja, tillsammans med: ……………………………………………………………….
Ta kontakt om du behöver hjälp!

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas i syfte att registrera
och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen.

Kopia på ditt betyg ska alltid bifogas din ansökan!
Jag samtycker att mina uppgifter behandlas enligt GDPR

____________________
Datum

_______________________________
Underskrift

