Ansökan till kurser utanför
Centrum Vux utbud
Kursstart 2021-01-11. Sista ansökningsdag 2020-11-29
Ansökan kan mailas till ike@haninge.se, lämnas in på skolan eller skickas
med post.
Personuppgifter

Var vänlig texta tydligt

Efternamn
c/o

Förnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Ort

Födelseland

Telefon hem

Mobiltelefon

Telefon arbete

Folkbokföringsadress (om annan än ovan)

Postnr och ort (om annan än ovan)

Hemkommun

Jag har enligt skatteverket skyddad identitet. Kontakta Kübra Ugur på Centrum Vux, 08-606 7904 eller kubra.ugur@haninge.se

Sökt utbildning – enstaka kurser

På nti.se hittar du kursutbudet

Ämne – Kurs

Jag planerar att studera

Studie
poäng

på heltid

Start

Studietakt

Skolans anteckningar

enstaka kurs

Söker du flera kurser måste det framgå vilket som är ditt förstahandsval. Du får söka kurser på sammanlagt högst 400
studiestödspoäng per termin. Du måste lämna en fungerande e-postadress.

Om du är folkbokförd i annan kommun än i Haninge kommun ska du skicka ansökan till din hemkommun för beslut.
Hemkommunen skickar sitt beslut till: Centrum Vux, Marinens Väg 30, plan 5, 136 81 Haninge
YTTRANDE FRÅN HEMKOMMUNEN
Hemkommunen åtar sig att erlägga interkommunal
Hemkommunen åtar sig ej att erlägga
ersättning för sökt utbildning. Hemkommunen åtar sig även
interkommunal ersättning för sökt utbildning.
kostnaderna för stöd utöver extra anpassningar.
Motivering:
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
För styrelsen i ………………………………. kommun
……………………
Datum

Stämpel:

…………………………………………
Underskrift
………………………………………….
Namnförtydligande

UTBILDNINGSBAKGRUND
Tidigare studier inom kommunal vuxenutbildning: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Svensk utbildning: ………………………………………………………………………………………………
Utbildning: ………………………………………………………………………………………………………
Utländsk utbildning: ……………………………………………………………………………………………..
MIN SITUATION
Arbetssituation:………………………………………………
Omfattning: …………………………………………………
Antal timmar/vecka i genomsnitt: …………………………..
STUDIEPLANERING
Syfte med studierna: ……………………………………………………………………………………………..
Mer om mitt syfte med studierna: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Intagningen grundas på de uppgifter som lämnas på denna ansökan och bifogade handlingar. Skicka med
kopior av betyg från SFI, GRUNDSKOLA, GYMNASIESKOLA, KOMVUX och övriga betyg eller
omdömen som styrker förkunskaperna.
Personuppgifterna i denna ansökan kommer att behandlas för administration av intagning och undervisning. För den
som söker studiemedel kommer uppgifter att lämnas ut till CSN. För intagna till komvux kommer utöver
intagningsuppgifterna övriga uppgifter som behövs för att administrera utbildningen att sparas och behandlas.
Utbildningsförvaltningen är ansvarig för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har
rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade
om dig. Om det är felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Begäran lämnas
till följande adress: Centrum Vux, Marinens Väg 30, plan 5, 136 81 Haninge.
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden

………………………………………………………..
Datum

……………………………………………………
Underskrift

OBS! Om du inte är folkbokförd i Haninge kommun ska du skicka in din ansökan med tillhörande bilagor som betyg
eller omdömen till din hemkommun. Ansökan behandlas inte förrän den är underskriven av din hemkommun.

