ANSÖKAN / STUDIEPLAN

YRKESVUX
i Halmstads kommun

Folkbokföringskommun

VUXENUTBILDNINGEN

Nationalitet / kommer från

Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (ev c/o)

Postnummer och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-postadress

Följande handlingar skall alltid bifogas ansökan:

□ Betyg från tidigare utbildning
□ Intyg AF
□ Personligt brev

Tidigare slutförd utbildning i Sverige

Tidigare slutförd utbildning utomlands

□ Grundskola (9 år) eller motsvarande. Antal år:
□ Grundskola eller motsvarande
□ Gymnasieutbildning 2 år, avgångsbetyg		 Ange land/antal år:
□ Samlat betygsdokument
□ Gymnasium eller motsvarande
□ Gymnasieutbildning 3 år, avgångsbetyg/slutbetyg
Ange land/antal år:
□ Folkhögskola
□ Univeritet / högskola
□ Universitet / högskola		 Ange land/antal år:
Jag söker följande kurser: (rangordna ditt val)
Kurs:

Skolans anteckningar:

1
2
3
4
Finansiering:

□
□

CSN

□

Bibehållen lön från arbetsgivare

□

Aktivitetsstöd, a-kassa eller likande

Annan finansiering, ange vad:

Övriga uppgifter:

□
□

Jag har behov av stöd pga funktionshinder
Jag har läs- och skrivsvårigheter

VAR GOD VÄND

Studieplan

VUXENUTBILDNINGEN

Tidigare yrkeserfarenhet

Nuvarande sysselsättning

□ Jag har anställning		
□ Jag är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos AF
□ Jag riskerar att bli arbetslös
□ Jag är för närvarande elev på Vuxenutbildningen
□ Övrigt

		

		

Hur fick du information om utbildningen

□ Vägledningscentrum		
□ Arbetsförmedlingen
□ Annons i dagspress
□ Vänner och bekanta
□ Övrigt
		

		

OBS! Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas förrän den är komplett!!
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Utbildningsförvaltningen i Halmstads kommun behandlar personuppgifterna om Dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som lämnas används för att handlägga ärendet. Behandlingen kan
också avse framställning av statistik. Enligt §§26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av
de uppgifter som behandlas. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsförvaltningen, Box 248, 301 06 Halmstad.

Datum

Sökandes underskrift

Ansökan skickas till:
Vuxenutbildningen • Skånegatan 59 • 302 36 HALMSTAD
Tel: 035 - 13 76 17
www.vuxenutbildningen.halmstad.se

