ANSÖKAN VUXENUTBILDNING
OBS Texta tydligt!
Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Personnummer
Postnummer och ortnamn

E-postadress

Telefon

Nationalitet (om ej svensk)

Jag söker

Hemspråk:

Grundläggande kurser

Har du uppehållstillstånd?

Gymnasiekurser

Yrkesutbildning

Distans via Vux Ronneby Knut Hahn
Kurs på Vux i annan kommun
i vilken kommun ______________________________________
Yrkesutbildning, Vilken_____________________ i vilken kommun___________________________
Kurs

Poäng

Önskad kursstart

Studietakt

Tidigare utbildning (markera endast din högsta utbildning) + utbildningsprogram och inriktning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grundskola____________________________________________________________
Gymnasium högst 2 år ___________________________________________________
Gymnasium längre än 2 år________________________________________________
Högskoleutbildning______________________________________________________
Annan utbildning________________________________________________________
Utländskutbildning (+antal år)______________________________________________

Nuvarande sysselsättning:
Arbetar:

heltid

Studier

Studier på SFI

deltid

timanställd

Arbetssökande

Sjukskriven

Föräldraledig

Studieekonomi
Jag har tänkt söka studiemedel från CSN.

Annan försörjning

När du kryssar i rutan CSN skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om din studieplanering till CSN. Du får information och en personlig kod
från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på www.csn.se.

INIVIDUELL STUDIEPLAN
Jag läser till:
Gymnasieexamen
Kompletterande behörighet
Reell Kompetens
Inträde på arbetsmarknaden (yrkesutbildning)
Mål med mina studier____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Om du planerar att studera vidare, vilken utbildning?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Behöver du fler kurser för att nå ditt mål, vilka kurser?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Min bakgrund (kort information om tidigare studier och ev. arbeten) _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Är du i behov av studievägledning inför dina studier? Vi erbjuder alltid vägledningssamtal/planering.
Boka tid med SYV via mail carina.emme@edu.ronneby.se eller ajten.naziraj@edu.ronneby.se

Datum

Underskrift
Ofullständig ansökan behandlas ej!

För att ansökan ska behandlas måste betygskopior (inkl. bedömning från UHR om sådan finns)
alltid bifogas.
Arbetsgivarintyg måste alltid bifogas vid ansökan till distansstudier.
Personligt brev måste alltid bifogas vid ansökan till yrkesutbildning
Lämna ansökan via mail till studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen Knut Hahn i
Ronneby. Mailadresserna hittar ni på Vuxenutbildningens hemsida.
Vuxenutbildningen Knut Hahn
Fridhemsvägen 8
Soft Center
372 25 Ronneby

