Ankomstdatum:
Handläggare:
Ansökan avser studier med start, period: ______år______

ANSÖKAN TILL VUXENUTBILDNING, HOFORS KOMMUN
Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ortnamn

C/o

Tfn bostad (även riktnr)

Tfn arbete (även riktnr)

Mobiltelefon:

E‐post

Tidigare slutförda utbildningar
 A Folkskola
 B Grundskola/Enhetsskola
 C Gymnasieutbildning, högst 2 år
 D Gymnasieutbildning, längre än 2 år
 E Högskoleutbildning – antal poäng
 F Annan utbildning, ange vad

Avsikt med studierna
 Förbättra mina möjligheter på arbetsmarknaden
 Komplettering till högre studier
 Behörighetskomplettering till högre studier
 Annat

 G Utländsk utbildning, antal år
Nuvarande sysselsättning, fylls alltid i
 Jag är arbetslös
 Jag studerar på vuxenutbildning, ange var:
 Annat, t ex studier, arbete, ange vad:

 Jag är anställd

För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs att du bifogar

betyg från ovan angivna utbildningar

personbevis
Ansökan ska lämnas till Vuxenutbildningen i Hofors.
Postadress: Vuxenutbildningen, Hofors kommun, 813 81 Hofors
Besöksadress: Björkhagsskolan, Edskevägen 18, 813 30 Hofors
Viktigt: Om du inte är folkbokförd i Hofors kommun ska du sända din ansökan till din hemkommun.
Ofullständig ansökan behandlas inte.

Studiestöd
Jag avser att söka studiestöd  Ja  Nej
När du kryssar ja skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN.
När du söker studiemedel använder du tjänsten "Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på
www.csn.se. CSN telnr 0771 ‐27 60 00.

Ange val av kurser på nästa sida.

Skriv ner dina önskemål om vilka kurser du vill studera

För att studera heltid krävs minst 20 poäng/vecka.
Kurser på distans har fortlöpande antagning.
Grundläggande vuxenutbildning
Matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska har lärarledda
lektioner på Björkhagsskolan. I samarbete med andra kommuner i Gästrikland
kan även andra kurser på grundläggande nivå erbjudas (exempelvis religion,
historia, biologi m fl).
Du bör samtala med vägledare för att vara säker på att du är behörig att läsa
de kurser du valt samt få en individuell studieplan upprättad.

Datum:

Sökandes underskrift

Alla här lämnade uppgifter samt uppgifter som hämtats in från vissa myndigheter kommer att bearbetas
och lagras på elektronisk väg i kommunens datasystem under beaktande av bestämmelserna enligt
Dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR).

