ANSÖKAN/STUDIEPLAN
till särskild vuxenutbildning
i Katrineholm och Vingåker
VERSION: 2016-05-03

Personnummer

Jag som söker
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata)

Kommun där du är folkbokförd

Postnummer

Postort

Mobiltelefon

E-post

Telefon hem

Jag söker följande kurs/kurser (i kurskatalogen ser du vilka kurser du kan välja)
1:a val:
2:a val:
3:a val:

q Jag vill gå en kurs

q Jag vill gå flera kurser		

(Vilka kurser som startar beror på hur många som söker och våra möjligheter att göra ett bra schema.)

Det här gör jag om dagarna
Daglig verksamhet/praktik/arbete

Telefon

Annat

Telefon

Får vi kontakta din arbetsplats om vi skulle behöva få mer information? q Ja

q Nej

Skicka med intyg och/eller betyg från de skolor och utbildningar som du gått tidigare
Jag bifogar betyg från:

Det här är bra att veta om mig:
q
q
q
q

Jag kan läsa.
Jag behöver lässtöd.
Jag använder alternativ kommunikation.
Jag har annat modersmål än svenska:.............................................................................................................................................

I och med att din ansökan godkänns, registreras och databehandlas dina uppgifter.
Uppgifterna kan komma att samköras med CSN eller annan myndighet. Se § 10 och 26 i Personuppgiftslagen, PUL.

www.viadidakt.se
Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se
Postadress: Viadidakt, Vita huset, Drottninggatan 18 Katrineholm
Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och
vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker.

Varför vill du studera?

Önskemål om andra kurser:

Annan viktig information om mig:

Du som söker till våra kurser kallas till ett samtal där vi berättar mer om kurserna och du får berätta
mer om dig själv och varför du vill studera.
Underskrifter
Underskrift av jag som söker

Datum

Namnförtydligande

Underskrift av person som hjälpt till med ansökan

Telefon

Namnförtydligande

I och med att din ansökan godkänns, registreras och databehandlas dina uppgifter.
Uppgifterna kan komma att samköras med CSN eller annan myndighet. Se § 10 och 26 i Personuppgiftslagen, PUL.

