Vuxenutbildningen
Ansökan
För att Lapplands Lärcentra /Lapplands kommunalförbund ska kunna behandla din ansökan registrerar vi
nedanstående uppgifter. Lapplands kommunalförbund ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med
GDPR (dataskyddsförordningen). Uppgifterna kan komma att lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Den
registrerade har rätt att begära rättelse och registerutdrag. För mer information om GDPR se hemsidan www.lapplands.se

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer och Ort

Tel mobil

Modersmål:

Antal skolår:

E-post

Födelsehemland:
Tillhör etableringsprogrammet: Ja
Folkbokförd i:

Gällivare

□ Nej □

□

Jokkmokk

Jag söker följande kurser

Arbetssituation

□Arbetslös,

□

Kurskod

□ som

Har arbete

Kiruna

Poäng

………….…………

Har tidigare studerat vid någon Vuxenutbildning
Har sökt eller kommer att söka studiestöd via CSN

From

□

Pajala

Tom

□

Yrkesvux

Heltid

Deltid

□Heltid □Deltid Annan sysselsättning□…………………….
□ Ja, kommun ....................................
□ Nej
□ Ja
□ Nej

För information om studiemedel, kontakta CSN www.csn.se
Fortsätt på sida 2!

Syfte med studierna

Tidigare slutförd Svensk utbildning

□
□
□
□
□
□

Slutbetyg /Gymnasieexamen

□ Grundskola eller motsvarande
□ Gymnasieskola, antal år Linje/program…………………
□ Högskoleutbildning
□ Slutförd SFI .............................. kurs ............................................ år
□ Annan utbildning, eller ej slutförd gymnasieutbildning ange vilken

Annat, vad …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Skaffa kunskaper för fortsatta studier
Inträde på arbetsmarknaden
Ny befattning eller för nytt yrke
Ökade kunskaper i nuvarande yrke

Utländsk utbildning

□ Sammanhållen Yrkesvux
□ Yrkesvux
□ Nordisk elev

□ Betygen är bedömda/värderade i Sverige (UHR)
□ Jag har översatta betyg
□ Högskoleutbildning □ Annan utbildning
Land: ……………………………………antal skolår……………..

Obs!
Ansökan måste vara fullständigt ifylld. Betygskopia måste bifogas för att din ansökan ska behandlas!

Övriga upplysningar:

............................................................................................................................................ ………..

................................................................................................................................................................................................... …………
................................................................................................................................................................................................... …………

Hur har du hittat informationen om Lapplands Lärcentra?

□
□

Utbildnings-/rekryteringsmässa
Sociala medier (Facebook etc)

□ Via en vän/bekant
□ Hemsidan

□ Annons i tidning
□ Annat……………………

Insatser inom Studie- och yrkesvägledning
Eleven har erbjudits studie och yrkesvägledning
Eleven har fått information om arbetslivets kompetensoch rekryteringsbehov
Eleven har fått information om studieekonomiska
förutsättningar

□ JA □ NEJ
□ JA □ NEJ

Datum……….. Sign…………..
Datum……….. Sign…………..

□ JA □ NEJ

Datum……….. Sign…………..

Genom att kommunicera med e-post godkänner du att de personuppgifter du lämnar får användas av Lapplands Lärcentra för att
hantera ditt ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter

Datum……………. ............. Underskrift sökande …………………………………………………………………………

Postadress Gällivare LC
Lapplands Lärcentra
Box 502
982 35 Malmberget

Postadress Jokkmokk LC
Lapplands lärcentra
Kyrkogatan 8A
962 31 Jokkmokk

Postadress Kiruna LC
Lapplands Lärcentra
981 85 Kiruna

Postadress Pajala LC
Lapplands Lärcentra
Kengisgatan 8
984 31 PAJALA

