
Ansökan/individuell studieplan 

Kommunal vuxenutbildningen 

Vår  Höst  Sommar  År 20________ 

Personuppgifter 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Postort 

Mobiltelefon E-postadress Modersmål 

Jag är folkbokförd i Svenljunga kommun: Ja   Nej   om nej, skicka denna ansökan till din hemkommun 

Tidigare svensk utbildning 

 Grundskola eller motsvarande  Eftergymnasial utbildning

 Gymnasieutbildning högst två år alternativ

samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog

 Annan utbildning ______________________

 Gymnasieutbildning 3 år med slutbetyg/gymnasieexamen  Grundsärskola

 Studiebevis från gymnasieskolan  Gymnasiesärskola

Tidigare utländsk utbildning 

 Utländsk utbildning, antal år

Bedömd av UHR?  Ja   Nej   Om ja, bifoga kopia på din bedömning 

Kurser som söks 

Ht-år Vt-år Kurs Poäng Distans/startdag Skolan 

  

  

  

  

  

  

  

  

Studietakt – distansstudier    100 %     50 %     25%  Studietakt- skolan  heltid  deltid



Studieplan 

Nuvarande sysselsättning 

 Arbetslös  Inskriven på AF  Tillfällig anställning  Studerar

 Fast anställning  Heltidsanställd  Deltidsanställd  Annat

Mål med studierna 

 Grundläggande vuxenutbildning  Gymnasieexamen  Yrkesexamen

 Behörighet -yrkesval  Behörighet - högskola  Komplettering

 Omläsning  Prövning  Annat

Förtydliga målen med egna ord: 

Övriga upplysningar 

Studiefinansiering 

 CSN  A-kassa  Bibehållen lön  Annat

Övriga uppgifter som du vill lämna 

 Jag har behov av stöd på grund av
funktionsnedsättning

 Jag har läs- och skrivsvårigheter

Yttrande från skolan 

 Beviljas  Avslås, motivering:

Datum Namnunderskrift: 

Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare 

 Ja, tillsammans med

Datum______________ Underskrift______________________________________________ 

Skicka ansökan tillsammans med betygskopior till: 

Vuxenutbildningen 
Svenljunga Kommun 
512 80 SVENLJUNGA 

Version: 2017-03-15



Version: 2017-11-09 1 (1) 

Information om behandling av 

personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna blankett. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende gällande ansökan om individuell studieplan. Svenljunga 
kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är uppgifter av allmänt intresse.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar 
gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och 
Arkivlagen. I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet 
inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn och utbildningsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss 
på e-post: barnutbildning@svenljunga.se alternativt på telefonnummer: 0325-180 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: 
dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709-48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du 
läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.


	Akut omhändertagande i skolan_171109.pdf
	Information om behandling av
	personuppgifter


	Vår: Off
	Höst: Off
	Sommar: Off
	År 20: 
	Förnamn: 
	Efternamn: 
	Personnummer: 
	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Mobiltelefon: 
	Epostadress: 
	Modersmål: 
	Jag är folkbokförd i Svenljunga kommun Ja: Off
	om nej skicka denna ansökan till din hemkommun: Off
	Grundskola eller motsvarande: Off
	Gymnasieutbildning högst två år alternativ: Off
	Gymnasieutbildning 3 år med slutbetyggymnasieexamen: Off
	Studiebevis från gymnasieskolan: Off
	Eftergymnasial utbildning: Off
	undefined: Off
	Grundsärskola: Off
	Gymnasiesärskola: Off
	Annan utbildning: 
	Utländsk utbildning antal år: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: 
	PoängRow1: 
	undefined_6: 
	PoängRow2: 
	undefined_7: 
	PoängRow3: 
	undefined_8: 
	PoängRow4: 
	undefined_9: 
	PoängRow5: 
	undefined_10: 
	PoängRow6: 
	undefined_11: 
	KursRow7: 
	PoängRow7: 
	undefined_12: 
	KursRow8: 
	PoängRow8: 
	100: Off
	50: Off
	25: Off
	heltid: Off
	deltid: Off
	Arbetslös: Off
	Inskriven på AF: Off
	Tillfällig anställning: Off
	Studerar: Off
	Fast anställning: Off
	Heltidsanställd: Off
	Deltidsanställd: Off
	Annat: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	undefined_18: Off
	undefined_19: Off
	undefined_20: Off
	undefined_21: Off
	Förtydliga målen med egna ord: 
	Övriga upplysningarRow1: 
	undefined_22: Off
	undefined_23: Off
	undefined_24: Off
	undefined_25: Off
	Jag har behov av stöd på grund av: Off
	undefined_26: Off
	undefined_27: Off
	Avslås motivering: 
	undefined_28: Off
	Datum: 
	Ja tillsammans med: 
	undefined_29: Off
	Datum_2: 
	Text1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 

	Check Box2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: 
	0: Off
	1: Off


	Check Box3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off

	KursRow1: 
	KursRow2: 
	KursRow3: 
	KursRow4: 
	KursRow5: 
	KursRow6: 
	start1: 
	start2: 
	Start3: 
	Start4: 
	Start5: 
	Start6: 
	Start7: 
	Start8: 


