HERMODS - vux
Personuppgifter
Förnamn

Var god texta!
Efternamn

Gatuadress

Personnr

Telefon - dagtid

Mobiltelefon

Postadress (postnummer och ort)

Födelseland

E-postadress

Tidigare slutförd utbildning:

Nuvarande situation:

Obligatoriska uppgifter, bifoga betygskopior!

Obligatoriska uppgifter

 Ej fullföljd grundskola

 Tillsvidare anställning
 heltid
 deltid

Jag tänker finansiera mina
studier med:
 Studiemedel (Skolan
skickar information till CSN
via datafiler.)

 Uppsagd

 A-kassa, aktivitetsstöd etc

 Grundskola, ange land
……………………………………………………….

Datum

 Gymnasieutbildning högst 2 år, ange land
………………………………………………………………………

 Gymnasieutbildning 3-4 år, ange land

………………

 Bibehållen lön

 Vikariat
 heltid
 deltid

 Annat
Har du planerat dina studier
i samråd med
studievägledare?
 Ja

 Arbetssökande

………………………………………………………………………..

 Eget företag

 Samlat betygsdokument
Antal poäng………………………………...

 Högskoleutbildning Poäng…………….

 Annat (sjukskriven, föräldraledig etc)
……………………………

 Annan utbildning………………………..

Tidigare eller pågående studier vid
 Vuxenutbildning
 Annan skolform

 Utländsk utbildning, antal år…………

 Nej:
Om du svarat nej, var vänlig
boka tid hos SYV.
Bokningsschema finns på
Vägledningscentrum.
Tidsbokning kan också göras
på tel. 0570-749 289
eller 749 287.

 Godkänd SFI År …………..intyg bifogas
För att din ansökan ska tas emot måste den vara komplett!
Bifoga därför:
 Personbevis för studier (finns på www.skatteverket.se)
 Betyg tidigare utbildning

 Godkänd Svenska som andraspråk
År ………………..

OBS! OBLIGATORISKT, MÅSTE BIFOGAS TILL DIN ANSÖKAN!

Kursansökan
Jag anmäler mig till följande kurs/kurser:

Gy-poäng

Distans

Start vecka

Skolans anteckningar

Vänd !
Nationellt prov ingår i kursen

 Ja

 Nej

Laborationer ingår i kursen

 Ja

 Nej

Syfte med studierna

 Läser för att höja betyg (gäller endast om du fått betyget F)
 Läser för slutbetyg (t.o.m. 1/7 2020) eller examensbevis
 Skaffa mig nödvändiga kunskaper för fortsatta studier. Ange vilka: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Utbilda mig för inträde på arbetsmarknaden
 Vidareutbilda mig för att få en ny befattning/ nytt yrke
 Annan orsak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Önskemål om kurser som inte finns i katalogen
Kurs
Dag
Kväll

Distans

Skolans anteckningar

Övriga upplysningar, t.ex. information om behov av stöd i samband med studier, hjälpmedel etc:

Ort och datum

För aktuellt kursutbud:
www.aanc.se
eller ring 0570-749 287, 749 289
Glöm inte att bifoga personbevis
och betyg med din ansökan!
Du som inte är folkbokförd i Arvika
kommun ska lämna ansökan i din
hemkommun.

Skicka din ansökan till:
VÄGLEDNINGSCENTRUM
Box 913
671 29 ARVIKA
BESÖKSADRESS: STRANDVÄGEN 2, ARVKA

Sökandes underskrift

Vi bearbetar personuppgifter som är nödvändiga för att
administrera ditt deltagande i kommunal vuxenutbildning i
enlighet med dataskyddsförordningen och den svenska
kompletterande lagen för dataskydd
Du har rätt att ta del av uppgifter och begära rättning om
du finner felaktigheter.
Du har rätt att begära ut de uppgifter vuxenutbildningen
har om dig.
Skriftlig begäran skickas till nedanstående adress.
Hanteringstiden är cirka en månad.
Arvika Näringslivscentrum
Box 913
671 29 Arvika
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