Ansökan Yrkesutbildning 2018
OBS! Ansökan kan inte fyllas i på skärmen. Skriv ut och fyll i för hand. För kursutbud se www.skara.se/yrkesvux och
www.yrkesutbildningskaraborg.se
1: Sökt utbildning

Utbildningsort

Kursstart

2: Sökt utbildning

Utbildningsort

Kursstart

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Så här söker du!
Du behöver fylla i uppgifterna på blanketten och när du lämnar in din ansökan behöver du även bifoga kopior på betyg
från samtliga utbildningar som du gått. Observera att en ofullständig ansökan ej kommer att behandlas.
1. Arbetar du?
Nej – fortsätt till punkt 2
Ja – fortsätt till punkt 3
3. I vilken omfattning arbetar du?
Timanställd – fortsätt till punkt 2.
0-24%
25-49%
50-99%
100%

2. Vilken annan sysselsättning har du nu?
Föräldraledig, sjukskriven, i studier,
annat, timanställd, fr.o.m. datum
Vilken sysselsättning hade du före det?
Jag arbetade
Arbetslös
Arbetslös, ange fr.o.m. datum
Fortsätt nu till punkt 4.

Fortsätt nu till punkt 4.
4. Mål för dina studier
Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
Jag behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval
Jag har annat mål för mina studier, beskriv nedan:

5. Studiefinansiering
Studiemedel (CSN)
Annan finansiering

6. Utdrag ur belastningsregistret
Om du blir antagen på utbildningen kommer du att behöva visa upp ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister. Du
ska inte skicka med ett sådant utdrag med ansökan utan först om och när du blir erbjuden plats.
7. Underskrift
Datum

_________________________________

Underskrift

__________________________________________________________

Ansökan med betyg och ev. registerutdrag skickas till:
Vuxenutbildningen Skara, 532 88 SKARA

SÖKANDE SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ANNAN KOMMUN ÄN SKARA
Du som är folkbokförd i en annan kommun ska skicka ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

YTTRANDE FRÅN HEMKOMMUNEN
Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna
Ja
Nej
Motivering till avslag:

Datum och underskrift

Namnförtydligande

Befattning

Telefon

MOTTAGANDE KOMMUNENS BESLUT
Du tas emot som sökande till utbildningen.
Beslutet innebär inte att du antagits till utbildningen. Beslut om antagning meddelas senare.
Du tas ej emot som sökande till utbildningen.
Motivering till avslag:

Datum och underskrift

Namnförtydligande

Befattning

Telefon

Beslut skickat till sökande och hemkommun 20____ – ____ – ____

Information om hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan registreras i elevregister, betygshandlingar m.m. För att vi skall kunna göra detta krävs ditt
samtycke. Genom din underskrift på denna ansökan ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas av Skara kommun.

