Ansökan till grundläggande vuxenutbildning (Gruv)

Med stöd av Art. 6 1 c, e dataskyddsförordningen EU (2016/679), Skollagen (2010:800) 7 Kap. 2§ inhämtar Barn- och
utbildningsnämnden personuppgifter för hantering av inkomna handlingar och myndighetsutövning. Inkomna handlingar
hanteras enligt Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. För frågor angående personuppgifter kontakta
Barn- och utbildningsförvaltningen. Klagomål på Barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter lämnas till
Datainspektionen.

Anmälan avser:

☐Hösttermin

☐Vårtermin

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Gatuadress
Telefon bostad

Personnummer (10 siffror)
Postnummer och ortsnamn

Telefon arbetet

E-post

Mobiltelefon
Nationalitet

Syfte med studierna
☐ Skaffa kunskaper inför fortsatta studier
☐ Utbildning/fortbildning för nuvarande arbete
☐ Utbildning för planerat eller kommande yrkesval
☐ Annan orsak

_______________________________________
Motivering till varför du vill studera

☐

☐
☐
☐

☐

Tidigare slutförd utbildning
Grundskola eller motsvarande
Gymnasieutbildning högst 2 år
Gymnasieutbildning längre än 2 år
Jag har tidigare studerat grundläggande vuxenutbildning/ komvux i
Utbildning från annat land

________kommun

____________________________________________________________________________________________
Postadress
Uppvidinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

Besöksadress
Kyrbacken

www.uppvidinge.se

Telefon
0474-470 00 vx

E-postadress
bun@uppvidinge.se

Tidigare betyg
☐ Bifogar betyg för underlag av bedömning för behörighet att läsa sökt utbildning.
☐ Betyg finns i skolans register.

Kursutbud på grundläggande nivå
Kursnamn

Kurskod

Totala poäng

Markera den eller
de kurser du vill

Engelska

GRNENG 2

600

Svenska som andraspråk

GRNSVA 2

700

Svensk

GRNSVE2

700

Samhällskunskap

GRNSAM2

150

Matematik

GRNMAT2

600

Namn (för- och efternamn)

läsa

Namnförtydligande

Information till dig som ansöker
Administrationstiden är upp till 3 veckor ifrån det datum då vi tagit emot din fullständiga ansökan.
Obs! När vi får in dina tidigare betyg är ansökan fullständig och kan handläggas av oss.

Har du frågor?
Då kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på telefon 0474 472 02 eller syv@uppvidinge.se

Skicka din ansökan till:
Uppvidinge lärcenter
SYV
Box 59
364 21 Åseda

Välkommen till Uppvidinge lärcenter!

____________________________________________________________________________________________
Postadress
Uppvidinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

Besöksadress
Kyrbacken

www.uppvidinge.se

Telefon
0474-470 00 vx

E-postadress
bun@uppvidinge.se

