Ansökningsblankett för Vuxenutbildningen
Personuppgifter
Personnummer

Planerat med

Förnamn

Efternamn

Adress (folkbokförd)

Postadress (postnummer, ort)

Telefon bostad (även riktnr)

Mobiltelefon

Behörig

Sign

Prio

Sign

E-postadress (skriv tydligt)

Sökande från annan kommun
Är du folkbokförd i annan kommun måste din hemkommun vara villig att betala s k interkommunal ersättning för att vi
ska kunna behandla din ansökan. Ansökningsblanketten lämnar du till din hemkommun, som sedan skickar blanketten till
oss. Alternativet är att du folkbokför dig i Örnsköldsviks kommun före kursstart. Bifoga personbevis eller kopia på
flyttanmälan tillsammans med ansökan.
Vuxenutbildningen kommer att efter antagningen skicka uppgifter till CSN. Lämnade uppgifter kommer att behandlas
enligt personuppgiftslagen, PUL.

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej
Tidigare avslutad utbildning
A Grundskola, fullföljd med slutbetyg

SFI-betyg

Vilken kurs?...........................................

B Gymnasieutbildning, högst 2 år

Slutbetyg, avgångsbetyg

C Gymnasieutbildning, 3 år

Examen, Slutbetyg, avgångsbetyg

D Högskoleutbildning

Samlat betygsdokument
Samlat betygsdokument

Antal poäng ……………………………………………………………………………………………..

E Utländsk utbildning, antal år……………. Vilken? ………………………………………………………………………………………………………
F Annan utbildning, antal år………………… Vilken? ………………………………………………………………………………………………………

Bifoga betygskopior som styrker ovanstående (Gäller endast dig som söker en yrkesutbildning)
Nuvarande sysselsättning
Studerar inom Vuxenutbildningen

Varslad från (datum) …………..

Uppsagd från (datum) ………………

Tillsvidareanställning (fast

Tillfällig/visstidsanställning eller

Arbetslös och inskriven på AF

anställning) Omfattning ….………..

vikariat. Omfattning ..……………

(datum) ……………………………………..

Annat …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Studiemål
Jag behöver den sökta utbildningen för att få behörighet till fortsatt utbildning.
Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet.
Jag behöver utbildningen för planerat yrkesval.
Annat…………………………………………………………………………………..

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon kommun vxl

Postgiro

Örnsköldsviks Kommun
Vuxenutbildningen
891 88 Örnsköldsvik
Org.nr. 212000-2445

Lasarettsgatan 5

www.ornskoldsvik.se

0660-889 00

12 58 90 -4
Bankgiro

188-4774

Personnummer
Söker följande:
Kurs eller utbildning

Anordnare

Tidigare
betyg i
kurs

Summa poäng:

Poäng

Studietakt
25, 50,
100 %

Datum
Start

20 poäng/vecka = heltidsstudier enligt CSN

Slut

Antagning

Studieekonomi
Jag kommer att söka studiemedel från CSN

Beskriv/motivera varför du vill gå utbildningen (gäller endast dig som söker en yrkesutbildning)
Du väljer själv om du fyller i här eller på ett separat blad.
Dina erfarenheter och kunskaper inom området:

Motivera ditt behov av utbildningen:

Övrigt
Jag har ytterligare frågor och vill bli kontaktad av en studie- och yrkesvägledare

Datum

Namnunderskrift

Ansökan skickas till Örnsköldsviks kommun, Vuxenutbildningen, 891 88 Örnsköldsvik
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon kommun vxl

Postgiro

Örnsköldsviks kommun
Vuxenutbildningen
891 88 Örnsköldsvik
Org.nr. 212000-2445

Lasarettsgatan 5

www.ornskoldsvik.se

0660-889 00

12 58 90 -4
Bankgiro

188-4774

