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Kommunal vuxenutbildning
ANSÖKAN/STUDIEPLANERING

Folkbokföringskommun

Efternamn

Förnamn

Adress (ev. c/o)

Personnummer

Postnummer och ort

Telefon arbete

Telefon bostad

Mobiltelefon

E-postadress (obligatorisk uppgift om du söker distanskurser/närlärande)

Bifoga ALLTID betygskopior/värderat utländskt betyg eller intyg.
Tidigare slutförd utbildning

□ Svensk grundskola eller motsvarande
□ Samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog från svensk utb.
□ Svensk gymnasieutb. med slutbetyg/gymnasieexamen/studiebevis
□ Svenskt universitet/högskola, antal poäng ……………………………...
□ Ange modersmål annat än svenska …………………………………………

□ Svensk särgrundskola/gymnasieutbildning
□ Svensk folkhögskola
□ Utländsk grundskola antal år …………………………
□ Utländsk gymnasieutb., antal år …………………….
□ Utländskt universitet/högskola antal år ………...

Min nuvarande sysselsättning

□ Jag arbetar heltid, ange vad…………………………………………..
□ Jag arbetar deltid, ange vad…………………………………………..
□ Studerar inom komvux
□ Andra studier

□ Heltidsarbetslös fr.o.m ……………………………………
□ Deltidsarbetslös fr.o.m …………………………………..
□ Annat (t.ex sjukskriven/föräldraledig)
□ Driver eget företag

För mer information om ansökningstider se: www.osthammar.se/vux
Sökt utbildning/kurs/kod

Anordnare/Skola

Poäng

Startdatum

Slutdatum

(ÅÅMMDD)

(ÅÅMMDD)

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

VÄND 
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Kommunal vuxenutbildning
ANSÖKAN/STUDIEPLANERING
OBS! Vid konkurrens om utbildningsplatser tar vi stor hänsyn till utbildningsbakgrund, ditt mål med studierna samt din
nuvarande situation. Fyll därför i ansökan noggrant. För information om urval vid antagningen se www.osthammar.se/vux .

Mål med studierna - skriv med egna ord

□ Läser för högskoleförberedande gymnasieexamen. Ange inriktning samt poäng som saknas …………………………………..…………………………..
□ Läser för yrkesexamen. Ange inriktning samt poäng som saknas …………………………………..……………………………………………………………………….
□ Läser för slutbetyg. Antal poäng som saknas …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Behörighet för högre studier. Ange kurs/program ………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Utbildning inom mitt yrkesområde. Vilket?

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

□ Utbildning för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval. Vad? ……………………………………………………………………………………………….
□ Annat mål. Vilket?

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

Du som söker kurser inom en yrkesutbildning
Beskriv varför det är viktigt att bli antagen till kursen/kurserna du söker.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Har du erfarenhet av yrkesområdet?

□ T.ex påbörjad utbildning på gymnasiet
□ Praktik. Vad och hur länge? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Arbete. Vad och hur länge?
□ Annat. Vad och hur länge?
Övrig information - av vikt för sökt utbildning/kurs
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Har planerat studierna med en studie- och yrkesvägledare

□ Nej

Datum
Skicka ansökan till:
Vuxenutbildningen
Box 42
747 02 GIMO

□ Ja

Om ja, vem? …………………………………………………………..

Sökandes underskrift

