ANSÖKAN HERMODS DISTANS
Folkbokföringskommun
Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress (ev. c/o)

Postnummer och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-postadress, obligatorisk för anmälan

Tidigare utbildning. Tänk på att bifoga betygskopior.
□ Svensk grundskola eller motsvarande
□ Svensk folkhögskola
□ Svensk gymnasieutbildning högst 2 år

□ Svenska för invandrare (sfi), nivå:…........

□ Samlat betygsdokument/ Utdrag ur

□ Utländsk grundskola. Antal år …………………………

betygskatalog/ Studiebevis från svensk

□ Utländsk gymnasiesutb. Antal år ………………………

gymnasieskola

□ Utländsk univ/högskola. Antal år ………………………

□ Svenskt slutbetyg eller gymnasieexamen

□ Svenskt universitet/högskola. Antal poäng…………..

Omfattning av planerade studier

□ 100% □ 50%

Ska Du söka studiestöd från CSN?

□

□

Ja
Nej
Vid Ja skickas studieplan med godkända kurser/datum till CSN

Söker följande utbildning/kurser
Ange kurskod

Utbildningsanordnare

Startdatum

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VAR GOD VÄND

1

Slutdatum

Poäng

Komv ux ant.

INDIVIDUELL STUDIEPLAN VUXENUTBILDNING
Mål med studierna

□ Läser för examen, antal poäng som saknas ………..
Program i gymnasieskolan som examen i huvudsak ska motsvara:…………………………………………….

□ Behörighet för högre studier, vad………………………… □ Kompetens för planerat yrkesval
□ Kompetensutveckling för nuvarande yrke
□ Annat mål, vad ………………………………….
Förtydliga målen med egna ord

Min nuvarande situation

□ Jag är arbetssökande från och med………………………. □ Jag arbetar heltid som………………………………………….
□ Jag studerar inom komvux
□ Jag arbetar deltid som………..……………………………….
□ Andra studier
□ Driver eget företag…………………………………………….
□ Annat, ange vad………………………………………………..
Övriga uppgifter

Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare

□ Ja, tillsammans med ………………………………………………………………………………………………..
Jag har fått information om möjligheter till fortsatta studier
Jag har fått information om arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov
Jag har fått information om studieekonomiska förutsättningar

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

För att din ansökan ska behandlas måste du alltid bifoga tidigare betyg .
Om du söker en yrkesutbildning kan du även skicka in arbetsbetyg som styrker din yrkeserfarenhet. Skicka gärna med fler
betyg om du känner dig osäker över vad du behöver ta med.
Om du avser att söka studiemedel genom CSN kan du ansöka på www.csn.se
Din ansökan och dina kommande studieresultat registreras i en databas. Du har rätt att erhålla registerutdrag .

………………………………………………..
Datum

………………………………………………………………………………..
Sökandes underskrift

SKICKA DIN ANSÖKAN OCH STUDIEPLAN TILL: Vuxenutbildningen, Knivsta Kommun, 741 75 KNIVSTA

2

