Ekerö
Vuxenutbildning
Box 205
178 23 EKERÖ
Besöksadr: Roddargränd 5
Tel: 08-560 392 67
08-560 392 69

ANSÖKNINGSBLANKETT GÄLLANDE
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

DISTANSUTBILDNING

Ansökan och betyg skickas/lämnas till Ekerö vuxenutbildning

PERSONUPPGIFTER
Efternamn och förnamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer och postadress

E-postadress

Telefon hem

Hemkommun

Nationalitet (om ej svensk)

Mobiltelefon

TIDIGARE UTBILDNING – BETYG MÅSTE BIFOGAS!
A/B

Folkskola/Grundskola

E

Högskoleutbildning

Samlat betygsdokument från gymnasieskola

F

Annan svensk utbildning

C

Gymnasieutbildning högst 2 år

G

Utländsk utbildning, antal år ………

D

Gymnasieutbildning 3 år eller mer

EJ SLUTFÖRD UTBILDNING
Skolform

Årskurs

Tidpunkt

KURSER SOM SÖKS
Kurs/Ämne

Startdatum Slutdatum

SYFTE MED STUDIERNA

100%

75%

50%

25%

100%

75%

50%

25%

100%

75%

50%

25%

100%

75%

50%

25%

Skolans
anteckning
ar
Reg
datum

Reg sign

ARBETSLÖSHET

Mitt syfte med studierna är
0

Skaffa mig nödvändiga kunskaper för fortsatt utbildning

1

Utbilda mig för inträde på arbetsmarknaden

2

Utbilda mig för ny befattning/nytt yrke

3

Få ökade kunskaper i mitt nuvarande yrke

4

Annan orsak

Jag är för närvarande
arbetslös
Jag är anmäld hos
arbetsförmedlingen

Vänd!

SAMRÅD
Jag har planerat mina studier i samråd med
OBS! Rutin för ansökan om studiestöd.
Vi uppmanar dig att i samband med ansökan skicka en studiemedelsblankett till CSN. Avvaktar man tills besked om
antagning kommit kanske det högre bidraget tagit slut. Det delas ut enligt principen "Först till kvarn...."
Vi skickar antagningsuppgifter till CSN via filöverföring. Därför måste du ange om du har för avsikt att söka någon
form av studiestöd.

Jag har sökt/kommer att söka studiestöd

Ja

Nej

UNDERSKRIFT
Sökandes underskrift …………………………………………………
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PuL. Du medger att informationen du lämnar
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och
rättelse.
Jag intygar att lämnade uppgifter stämmer med verkligheten

IFYLLES ENDAST AV SÖKANDE FOLKBOKFÖRD I ANNAN KOMMUN
Du som är mantalsskriven i annan kommun än Ekerö, markera med kryss här nedan anledningen
till att Du önskar studera vid Ekerö komvux.
Jag önskar studera vid Ekerö komvux därför att:
kursen finns ej i min hemkommun
jag har flyttat till Ekerö men ännu ej blivit mantalsskriven i kommunen
jag är elev vid Ekerö komvux och önskar slutföra mina studier där
jag arbetar i Ekerö och hinner ej till kursen i min kommun
annan orsak

OBS! Lämna alltid ansökan till din hemkommun
IFYLLES AV HEMKOMMUNEN
Interkommunal ersättning kommer att betalas till Ekerö
Interkommunal ersättning kommer ej att betalas till Ekerö
Motivering till avslag:
För

kommun

Namnunderskrift ……………………………………………………………….
Stämpel:

Individuell studieplan (lämnas tillsammans med ansökan)
Namn:
Jag funderar på att:
Byta yrke

Personnummer
Utbilda mig

Annat

Yrken och/eller utbildningar jag har funderat på:

A. Mål och syfte med mina studier
Fundera över vilka mål du har, både på kort och lång sikt. Försök formulera dem så tydligt som möjligt.

B. Mina kunskaper och erfarenheter
Nusituation:
Tidigare utbildning:

Tidigare arbete:

C. Planering
Skriv ner vilka kurser samt de gymnasiepoäng du kommer att läsa.
Hösttermin 20

Vårtermin 20

Fortsatt planering:

Fundera också över:
• hur du skall finansiera dina studier
• vilken studieform som passar dig
• på vilka tider du kan studera

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet
med Dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Mer
information om hur Ekerö Kommun hanterar personuppgifter finns på www.ekero.se .
Barn och Utbildningsförvaltningen ansvarar för behandlingen av personuppgifter

