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3: Sökt utbildning

Utbildningsort

Kursstart

Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

Ort

Namn & telefon närmast anhörig

Sökandes telefon

E-post

Så här söker du!
Du behöver fylla i uppgifterna på blanketten och när du lämnar in din ansökan behöver du även bifoga kopior på betyg från samtliga utbildningar som du gått. Observera att en ofullständig ansökan ej kommer att behandlas.

1. Har du en fast eller en tidsbegränsad anställning just nu?
Nej - fortsätt till punkt 2

2. Du som inte har en fast eller tidsbegränsad anställning, ange vad du har
gjort de senaste 12 månaderna. Du kan ange flera alternativ.
2a

Ja - forsätt till punkt 3
3. Vilken omfattning har din anställning?
0-24%
25-49%
50-99%
100%
Fortsätt nu till punkt 4.

Arbetslös eller timanställd
fr.o.m___________ t.o.m________________

2b

Studier eller annat
fr.o.m___________ t.o.m________________

2c

Jag har haft en fast eller tidsbegränsad anställning
fr.o.m __________

t.o.m _______________

Fortsätt nu till punkt 4.

4. Mål för dina studier
Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet:
Jag behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval:
Jag har annat mål för mina studier, beskriv nedan:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Glöm inte skriva under på
nästa sida

5. Studiefinansiering
Studiemedel (CSN)
Annan finanisering

6. Underskrift
Datum						Underskrift

_________________________________

__________________________________________________

Hur ansöker du?
Du skickar in den här anmälningsblanketten tillsammans med kopior på betyg från tidigare studier till vuxenutbildningen i din hemkommun.
OBS! Bifoga med din ansökan -kopior på betyg från tidigare studier.
I Tidaholms kommun ska varje behandling av personuppgifter ske gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar
dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Mer information om hur Tidaholms kommun behandlar dina personuppgifter finns på vår webbplats, tidaholm.se/personuppgifter.
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