ANSÖKAN

Jag önskar påbörja studierna

Kommunal Vuxenutbildning
Karlshamn
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnr och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

E-post

Mobilnummer

Folkbokföringsadress (om annan än ovan)

under ……………. månad 200…..

Postnr och ort

Kommun

Tidigare högsta slutförda utbildning (Markera med X)
Annan utbildning
Gymnasieskola 3 år
Utländsk utbildning.

Grund-/enhet-/real-/flickskola
Högskola
Antal år .…………………….

Gymnasieskola högst 2 år
Folkhögskola

Syfte med studierna
Ex. behörighetskomplettering, inträde på arbetsmarknaden, fortbildning, annat syfte

Tidigare/pågående studier inom kommunal vuxenutbildning (Markera med X)
Nej

Ja, vid ____________________________________ Söker studiestöd via CSN

__________________________
Datum

______________________________________________________
Underskrift

Noteringar Lärcenter
Noteringar SYV
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________REG:______________________________
Uppgifterna registreras i enlighet med datainspektionens regler om personregister

ANSÖKAN SÄNDS TILL

Lärcenter
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

Ansökan gäller följande kurser
Kurs/er

Termin/
År

Tidigare betyg
i kursen

Intagningsbeslut
Intagen

Ej intagen

Datum

Sign

Utdrag ur ”Förordning om Kommunal Vuxenutbildning” 3 kap. Deltagare i utbildningen
Behörighet
2§
För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning skall sökanden
dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen.
Urval
8§
Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning skall ett urval ske.
Vid detta urval skall företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den som har kort tidigare utbildning och som
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
3. behöver utbildningen för pågående yrkesvärksamhet, eller
4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval
Utdrag ur ”Skollagen”
19 § Varje kommuninvånare är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning om han är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna vilkor,
1. från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år, eller
2. när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

Individuell studieplanering
Bakgrund (kort om tidigare studier och arbeten)

Målsättning (kort beskrivning av syfte och målsättning med studierna)

Övriga upplysningar

