Ansökan till särskild utbildning för vuxna - LärVux
Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Personnummer

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postadress

Hemkommun

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Nuvarande sysselsättning
Var

Telefon

Kontaktperson

Studier
Arbete/praktik/daglig verksamhet
Arbetslös
Sjukskriven
Annat

Tidigare skolgång
Grundskola

Årskurs:

Grundsärskola
Träningssärskola
Gymnasiesärskola

Nationellt program

Individuellt program

Annan skola

Går på lärvux nu

Nej

Ja, kursen/kurserna

Gått/går på SFI

Nej

Ja, kursen/kurserna

Annan viktig information
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Modersmål
Svenska

Annat
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Gymnasial nivå motsvarande
gymnasiesärskolans program

Yrkesinriktade kurser
Kryssa i vänster
ruta för de kurser
du vill välja

Prioritera de kurser
du valt, skriv 1 för
den du vill allra helst!

Barn och fritid
Vård och omsorg
Fordon
Måleri

Grundläggande nivå motsvarande
grundsärskola
Kryssa i vänster
ruta för de kurser
du vill välja

Prioritera de kurser
du valt, skriv 1 för
den du vill allra helst!

Svenska - läs- och skrivinlärning
Svenska - litteratur och film
Svenska - läsa och skriva egna texter
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik - i vardagen
Matematik - de fyra räknesätten
Matematik - uppskattningar, procent, huvudräkning
Samhällskunskap
Historia
Religionskunskap
Geografi
Fysik
Kemi
Biologi
Teknik
Hem- och konsumentkunskap

Kryssa i vänster
ruta för de kurser
du vill välja

Prioritera de kurser
du valt, skriv 1 för
den du vill allra helst!

Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Bild

Grundläggande kurser i ämnesområden
(träningsskola)
Individ och samhälle

Hur många kurser har du möjlighet att gå samtidigt?
1

2

3

4

Fler än 4

Du blir antagen i mån av plats.

Önskemål om andra kurser

Underskrift
Sökandes underskrift

Ansökan mailas till: larvux@haninge.se
Per post till:
Centrum Vux
Särskild utbilning för vuxna
Marinens väg 30, pl 5
136 81 Haninge

Datum

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att besluta om plats på Särskild utbildning för
vuxna. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning
(Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett
led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).
Personuppgiftsansvarig är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
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Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
https://www.haninge.se/personuppgifter.
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