Inkommit:
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31 maj 2020

Ansökan till Centrum för livslångt lärande/Vuxenutbildningen
Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Personnummer

Postnummer

Ort

Telefon
E-post

□

Skyddade personuppgifter

□
Har du uppehållstillstånd?
□ Ja
□ Nej
Ja
Nej

□

Ja

Nuvarande sysselsättning
Har arbete
Är arbetssökande

□

Föräldraledig

vilken?………………………………….
Jag Annan,
har tidigare
läst inom vuxenutbildningen
Jag läser nu inom vuxenutbildningen

□
□

□

Studerar

□

Annan

□ Nej
□

Sjukskriven

Vad? ……………………………………………………………….

Studieform
Fasta tider i grupp: Lärarledda lektioner som följer en gemensam studieplan med tydlig struktur.
Distans: Man läser kursen på egen hand, via digital kommunikation och ev lärarledda handledningstillfällen.
Prov och redovisningar sker på Gislaveds Gymnasium.

Kurser som söks
Kurser

Poäng

Kursstart

Dag/fasta
tider i grupp

Kväll/fasta
tider i grupp

Distans

Övrig information jag vill lämna t.ex. behov av stöd/funktionsnedsättning vid diagnos
………………………………………………………………………………………………………………………….

Jag har planerat studierna med studie- och yrkesvägledare

□

Nej

□

Ja

Om ja, med vem?........................................................................................

Mål med studierna – Varför vill jag läsa kursen/utbildningen, vad vill jag uppnå med studierna

Studieplan – Genomförd utbildning
Bifogar betygskopia ihop med ansökan. (Behövs ej vid studier på Gislaveds Gymnasium)

□ Ja □ Nej, har studerat på Gislaveds Gymnasium
Grundskolestudier:
Antal år:
Gymnasiestudier:
Antal år:
Matematik:
Antal år på gymnasienivå:
Engelska:
Antal år på gymnasienivå:
Högskola/Universitet
Antal år:

Inriktning:

Examen:

Beskriv innehållet i utbildningen:

Från vilket land kommer du?

Betyg från hemlandet bedömda av UHR i Sverige

□ Ja □ Nej
Ej rätt ifylld ansökan sänds i retur.

Jag avser att söka studiestöd

Ja □

Nej □

(kom ihåg ansökan till CSN)

Efter antagningen kommer uppgifterna att skickas till CSN.
Nedan lämnade uppgifter registreras i skolans administrativa system för skola och barnomsorg
och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation).

Underskrift sökanden
Datum

Underskrift

SYV-anteckningar: Individuell studieplan

LiC00/man 2020-04-16

Centrum för livslångt lärande
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