Fylls i av skolan

Diarienummer:
Mottagningsdatum (ååmmdd):
Mottagarens signatur:
Kinda lärcentrum
Kommunal vuxenutbildning

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Obligatoriska dokument som jag skickar med i ansökan:

Ansökan gäller för perioden

☐ Betyg från tidigare utbildningar

☐ Vårterminen: 20

☐ Personbevis för studier

☐ Höstterminen: 20

☐ Individuell studieplan

Personuppgifter sökande
Personnummer

Kommun (där du är folkbokförd)

Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer ort

Telefon

E-post

Kurser/utbildning du söker

Poäng

Önskad
Studietakt

Önskad
studiestart

1.
2.
3.
4.

Fylls i av skolan
Beslut

☐ Beviljas
☐ Beviljas med villkor:

Föreslaget start- och slutdatum:
☐ Avslås

Datum (ååmmdd)

1

Motivering:

Rektors underskrift

Obs! Sökande som inte är folkbokförda i Kinda kommun ska skicka ansökan till sin hemkommun

1

Skola

Hur får du försörjning?

Varför vill du studera? i viktigt att kryssa i ett alternativ eller ange annan orsak
☐ Jag vill fortsätta enligt en individuell studieplan från skolan
☐ Jag behöver grundläggande behörighet för högskolestudier
☐ Jag behöver särskild behörighet för en planerad utbildning
☐ Jag vill studera för att söka arbete/fortsätta mitt nuvarande arbete
☐ Annan orsak/skäl att studera:

Om jag blir antagen kommer jag att
ansöka om studiemedel från CSN:

☐ JA

☐ NEJ

☐ Jag har aktivitetsstöd
☐ Annat (stöd/bidrag/annat)
☐ Klicka eller tryck här för att ange text.

i mer information under "Läs detta innan du fyller i ansökan"

Vad har du för mål med dina studier? i viktigt att ange yrkesinriktning och/eller planerad vidare utbildning och ort för vidare utbildning

Vad gör du nu?
☐ Arbetar

☐ Heltid

☐ Deltid

Arbetsplats:

☐ Studerar

☐ Heltid

☐ Deltid

Skola/utbildning:

☐ Söker arbete

☐ Heltid

☐ Deltid

☐ Registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlingen sedan(ååmmdd):
☐ Annat:

Vilken utbildning har du klarat?
Utbildningar i Sverige

☐ Betyg från grundskolan 9år (alla/de flesta betygen) ☐ Enstaka betyg från grundskolan
☐ Betyg från grundläggande vuxenutbildning (minst sv. ma. eng.)/ ☐ Enstaka betyg på grundläggande nivå
☐ Gymnasieutbildning mindre än 2 år

☐ Slutbetyg/examensbetyg

☐ Gymnasieutbildning mer än 2 år

☐ Slutbetyg/examensbetyg

☐Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Kurs:

☐B

☐A

☐C

☐D

☐ Folkhögskola

Utbildning:

Antal år:

☐ Yrkeshögskola

Utbildning:

Antal år:

☐ Högskola/Universitet

Utbildning:

Antal år:

Utbildning i annat land än Sverige

Utbildning:

Land:

Antal år:

Övriga upplysningar
Är det något annat som skolan behöver veta om dig kan du skriva det här

Jag försäkrar att uppgifterna är korrekta/sanningsenliga.

Datum

Sökandens underskrift

Ansökan med kopior på betyg samt personbevis sänds till: Kinda lärcentrum, Kinda kommun, Box 1, 590 40
eller lämnas till receptionen på besöksadress Storgatan 9, 590 38 KISA
Obs! Bara fullständiga ansökningar med alla bilagor kommer att behandlas.
Sökande som inte är folkbokförda i Kinda kommun ska skicka ansökan till sin hemkommun.

Läs detta innan du fyller i ansökan…
Vem får gå på kommunal vuxenutbildning?
Du kan söka till kommunal vuxenutbildning från
höstterminen det år du fyller 20 år.
Du kan vara yngre än 20 år om du har slutbetyg/
studiebevis/examensbevis från gymnasiet.
Kinda kommuns antagnings- och yttranderåd utgår
från Skollag och förordning om vuxenutbildning för
att avgöra vilka som har behörighet att mottas som
sökande till vald utbildning.
Grundläggande vuxenutbildning har du rätt att läsa
om du bedöms ha förutsättningar att klara
utbildningen. (Skollagen, kap 20, §11)
Gymnasieutbildning kan du få läsa om det saknas
grundläggande behörighet för högskolestudier och
du bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen
samt i övrigt uppfyller villkor som t.ex.
förkunskapskrav. (Skollagen, kap 20, §19-20)

Du som bor i annan kommun men vill läsa i
Kinda kommun ska först kontakta din egen
kommun för att göra ansökan den vägen.

När är sista ansökningsdag?
För sista ansökan se Kinda kommuns hemsida
under vuxenutbildningen.

Kostar det något att studera?
Utbildningen inom kommunal vuxenutbildning
är kostnadsfri.
Som vuxenstuderande får du betala
kurslitteratur (böcker mm) och annat
studiematerial (papper, pennor mm).
Hur ordnar man sin studieekonomi?
På hemsidan för CSN kan du få information om
möjlighet till studiemedel (bidrag och lån)

Övriga utbildningar tillhör inte rättighetsgrundande
utbildning och kommunens yttrande- och
antagningsråd följer prioriteringsordningen i
förordning om vuxenutbildning (SFS
2011:1108) för att avgöra om du mottas som
sökande till utbildning inom eller utanför
kommunen.
Antagning till utbildningar avgörs av skola som
anordnar utbildningen.

Kontaktuppgifter:

Hur hittar jag utbildningarna?

Kinda kommuns hemsida

www.kinda.se

Utbildningarna i Kinda kommuns regi kan du hitta på
Kinda kommuns hemsida. Övriga utbildningar hittar
du information om under respektive
utbildningsenhet.

Kinda kommuns växel

0494 - 190 00

Hur ansöker jag?

Studie- och yrkesvägledare 0494 - 191 29

Du ska alltid lämna din ansökan till vuxenutbildning
till din hemkommun – alltså den kommun där du är
folkbokförd. Detta gäller även om du vill studera i en
annan kommun.
För utbildningar inom Kinda kommun kan du ladda
hem en ansökningsblankett på Kinda kommuns
hemsida. Fyll i blanketten, skriv under och skicka den
till:
Kinda lärcentrum, Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa
eller lämna direkt till
Kinda lärcentrum, Storgatan 9, 59038 Kisa

CSN

0771-276000 https://www.csn.se/

Beställa personbevis för studier:
http://www.skatteverket.se/privat/blanketter/bestal
lablanketter.106.71004e4c133e23bf6db8000117673
.html

Du ska alltid bifoga kopia på alla betyg och ett personbevis för studier. Personbeviset beställer du
från Skatteverket.
Alla elever ska dessutom ha en individuell studieplan som bifogas detta dokument.
Bara kompletta ansökningar kommer att administreras.

Kinda lärcentrum
Kommunal vuxenutbildning

Individuell studieplan
Datum

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Kartläggning
Aktuell situation
Vad gör du just nu [arbete, studier, annat]?

Tidigare erfarenheter
Har du jobbat eller haft praktik tidigare? Vad har du gjort i så fall?

Vad är du bra på som du kan ha nytta av nu och i framtiden?

Framtidsplaner
Vad vill du göra i framtiden?

Ort

Datum (ååmmdd)

Underskrift

Namnförtydligande

Planering för studiegång på baksidan ifylls i samråd med skolans vägledare 
Postadress: Kinda lärcentrum, Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa
Besöksadress: Storgatan 9, 590 38 Kisa
Tel: +46 494-192 20, mail: larcentrum@kinda.se

Planering för studiegång
fylls i tillsammans med skolans vägledare

Termin:

Studie
poäng

Summa:

Termin

Summa:

Termin:

Studie
poäng

Summa:
Studie
poäng

Termin

Summa:

Studie
poäng

