Ansökan till Sfi (Svenska för invandrare)

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 Barnoch utbildningsförvaltningen. Klagomål på Barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter lämnas till
Datainspektionen.

Viktigt information om Sfi-studier
För att ha rätt att delta i Sfi-undervisning ska du ha svenskt personnummer (10 siffror).
Till ansökan ska du bifoga ett aktuellt personbevis. Undervisningen är avgiftsfri men
du får själv betala läromedel. Du har inte rätt till studiebidrag från CSN. Det finns inte
heller något annat ekonomiskt stöd för exempelvis resor.
Important information regarding Swedish for immigrants (Sfi)
Participations in Swedish for immigrants (Sfi) require a Swedish social security id (10
digits). Alongside with your application you need to attach an identity card
(personbevis). The education is free of charge but you have to pay for your own
teaching materials. There are no finacial suppport from Swedish national board of
student aid (CSN), or for eg. your travel expenses.
Information om eleven/personal information
Förnamn/first namn

Efternamn/last namne

Gatuadress/adress

Postnummer/zip code

Telefonummer/telepone number

E-post/e-mail

Nationalitet/nationality

Modersmål/native lanuage

Personnummer (10 siffror)/social security
id)
Ort/city namne

Övriga språk som jag kan/other lanuages

Datum för uppehållstillstånd (år, månad och dag)/residence Inflyttad i Uppvidinge kommun (år, månad och dag)/First day in
permit
Uppvidinge
Om du har genomgått tidigare Sfi-studier, ange var du läste de och på vilken nivå du läst/previous Sfi courses

Kan du latinska alfabetet (bokstäver som dessa)/knowledge of the Latin alphabet
Tidigare skolbakgrund/previous school bakground
Eventuell övrig utbildning/other education skills
Yrkeserfarenhet/work experiences

____________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-postadress
Uppvidinge kommun
Kyrkbacken
0474-470 00 vx
bun@uppvidinge.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
www.uppvidinge.se

Ansökan till Sfi (Svenska för invandrare)

Framtida studieplaner/future plans
Handläggare eller annan kontaktperson på Arbetsförmedlingen/administrator at The national employment service

Datum/date

Namnunderskrift/signature

Skolans anteckningar
Ansökan inkom

Kursstart

Ansvarig lärare

Fullständigt ifylld ansökan skickas till/completed application is to be send
Uppvidinge lärcenter
SYV
Box 59
364 21 Uppvidinge

Välkommen till Uppvidinge lärcenter!

Ansökan reviderad 21-04-15
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