ANSÖKAN/STUDIEPLAN
VUXENUTBILDNINGEN
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Personnummer:
Förnamn:

Efternamn:

Telefon:

Adress:

Postnummer och ort:

Mobiltelefon:

E-postadress (texta):

Födelsehemland:

Antal år i Sverige:

Jag är folkbokförd i Kiruna kommun

NEJ

Poäng

Typ av sökt studiemedel - kryssa i ett alternativ
Studiemedel CSN

Distans

Kursnamn/Utbildning

Om nej, skicka denna ansökan till din hemkommun.
Flex

Kurskod

JA

Fr o m

Tom

Lärare

Annan finansiering
Lön

Inget studiestöd

Studiehjälp

A-kassa/aktivitetsbidrag

Annat

Tidigare högsta avslutade utbildning
Avslutad grundskola

Ja

Nej

Utländsk utbildning. Antal år

Gymnasieutbildning, antal år

Jag har översatta betyg

Linje/program

Betygen är bedömda/värderade i Sverige

Samlat betygsdok./Utdrag ur betygskatalog

Slutförd SFI kurs

Studiebevis

Annan utbildn

År

Examensbevis/Slutbetyg
Högskoleutbildning

Nuvarande sysselsättning
Arbetssökande sedan

Timvikarie

Visstidsanställning

heltid

deltid

Tillsvidareanställning

heltid

deltid

Studerar inom vuxenutbildningen

Fortsätt på sida 2!

Annat; vad?
Postadress
Lapplands lärcentra
981 85 Kiruna

E-post
larcentra.kiruna@lapplands.se

Telefon
Exp 0980-708 31
SYV 0980-708 32, 702 81

Mål med studierna
Slutbetyg/Gymnasieexamen

Ökade kunskaper i nuvarande yrke

Ny befattning eller nytt yrke

Inträde på arbetsmarknaden

Studieförberedande inför
Annan orsak; vad?

Hur har du hittat information om Lapplands lärcentra?

Elev sedan tidigare på vuxenutb.

Utbildnings-/rekryteringsmässa

Via vän/bekant

Annons i tidning

Sociala medier

Hemsidan

Annat

Övriga upplysningar
Har du tidigare studerat vid någon vuxenutbildning?

Ja, kommun

Tidigare erfarenhet av lärplattform?

Ja

Nej

Jag använder e-post.

Ja

Nej

Jag kan använda Internet för att till exempel söka information?

Ja

Nej

Jag kan använda skrivprogram på datorn.

Ja

Nej

Insatser inom studie- och yrkesvägledning

Ja

Nej

Nej

Datum

Sign

Eleven har erbjudits studie- och yrkesvägledning
Eleven har fått information om arbetslivets kompetensoch rekryteringsbehov
Eleven har fått information om studieekonomiska
förutsättningar
Ansökan om studiemedel gjord

SYV:s noteringar
Yrkesvuxelev
Sammanhållen yrkesutbildning

Studiestartstöd
Ja

Nej

Utbildningskontrakt (UBK/DUA)

Lärling

Nordisk elev (bifogar utdrag om folkbokföringsadress)

Syfte med studierna
Enligt upprättad studieplan

Pågående yrkesverksamhet

Komplettera ett reducerat program/behörighetskomplettera

Planerat eller kommande yrkesval

OBS! Betygskopior måste bifogas för att din ansökan ska behandlas.

Datum

Sökandes underskrift

I bifogat blad informerar Lapplands lärcentra/Lapplands kommunalförbund hur dina personuppgifter behandlas i
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Postadress
Lapplands lärcentra
981 85 Kiruna

E-post
larcentra.kiruna@lapplands.se

Telefon
Exp 0980-708 31
SYV 0980-708 32, 702 81

Information till studerande i samband med ansökan och ev. fortsatta studier
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling
är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta
studier hos oss.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande Arkivlag.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra åtaganden och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till
ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Lapplands lärcentra/Lapplands kommunalförbund (2220000760). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om
dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@lapplands.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Postadress
Lapplands lärcentra
981 85 Kiruna

E-post
larcentra.kiruna@lapplands.se

Telefon
Exp 0980-708 31
SYV 0980-708 32, 702 81

