Ansökan till Vuxenutbildningen i Ljungby
Planerad utbildningsstart
Efternamn

Personnummer

Förnamn

Folkbokförd I kommun

Telefon hem

Telefon arbete

Adress

Mobiltelefon

Postnummer, Ort

E-post

Tidigare högsta avslutade utbildning
□
□
□

Sfi, nivå ______
Grundskola
Gymnasieutbildning

□
□
□

Högskola/universitet
Annan utbildning
Utländsk utbildning

Nuvarande sysselsättning
□
□
□

Arbete
Studier
Arbetslös

□
□
□

Sjukskriven
Föräldraledig
Annat: _________________________________________

Jag önskar läsa följande utbildning / kurser
Du har möjlighet att önskar studieform, dag, kväll eller distans. Studieformen tillgodoses i mån av antal sökande och
lärartillgänglighet. Därför är det viktigt att du anger första och andrahandsval när det gäller studieform. Söker du kurser
på distans är det viktigt att du i din ansökan motiverar varför du vill läsa på distans. Alla beslut grundas på vad du skriver i
din ansökan.
Kurs/Utbildning

Kurskod
(anges endast vid enstaka
kurser)

Dag / Kväll / Distans
1:a val
2:a val

Antagningens anteckningar

Studie- och yrkesvägledning
□
□

Jag har varit i kontakt med en studievägledare för vägledning
Jag vill att en studievägledare kontaktar mig
1

Min studieplan
Studieplanen är en utgångspunkt för din ansökan.
Vill du få hjälp med din studieplan är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren.
Här är jag idag
Skriv ner vilka kunskaper och erfarenheter du har idag och utgå från dem vid din planering
Studier:

Arbete eller annan erfarenhet:

Hit vill jag
Skriv ner vilka mål du har med dina studier, både på kort och lång sikt

Hur kommer jag dit?
Skriv ner vilka kurser du vill läsa under de två närmaste studieperioderna/terminerna
Studieperiod/termin 1:

Studieperiod/termin 2:

Tänk igenom
Finansiering av studier:

Val av studieform:

När och i vilken omfattning du kan studera:
2

Personligt brev – Fylls i om du söker yrkesutbildning
Motivera varför du söker till en yrkesutbildning, vilket är syftet och målet med dina studier.

3

Om ansökan
Behörig att söka till Vuxenutbildningen i Ljungby är du från och med den 1 juli det år du fyller 20 eller om du har
examen eller studiebevis. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper
kursen/utbildningen ger.
Målet med dina studier är avgörande för hur vi bedömer din ansökan. Utgå från din studieplan när du beskriver varför
du vill studera. Ett mål kan exempelvis vara att få ett nytt jobb eller att komma in på en viss utbildning.
Kurskod för de kurser du vill söka hittar du på vår webbplats www.ljungby.se/vuxenutbildningen
Start och slutdatum för dina studier ligger till grund för beräkningen av ditt studiestöd. För att dina studier
ska räknas som heltidsstudier krävs att du läser minst 20 poäng/vecka. Du kan även få studiestöd för en studietakt på
75 procent (15-19 poäng/vecka) eller 50 procent (10-14 poäng/vecka). Vårterminen är 22 veckor, heltidsstudier
motsvarar 440 poäng. Höstterminen är 18 veckor, heltidsstudier motsvarar 360 poäng.
Personbevis, tidigare betyg och eventuella intyg måste alltid bifogas ansökan. Personbevis beställer du hos
Skatteverket via www.skatteverket.se eller på telefon 0771-56 75 67. Observera att en ofullständig ansökan inte kan
registreras.
Under övriga upplysningar kan du ta upp information som har betydelse för din ansökan. Det kan exempelvis vara
funktionshinder, läs och skrivsvårigheter eller annat som gör att du behöver extra stöd.
Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Du som inte bor i Ljungby kommun ska alltid skicka din ansökan
till din hemkommun. Din hemkommun måste godkänna din ansökan innan du kan bli antagen i Ljungby.
Sista ansökningsdatum är 15 maj inför hösten och 15 november inför våren.

Betyg, intyg och underskrift
Glöm inte att bifoga aktuellt personbevis, kopior av betyg från tidigare studier och eventuella intyg. Beslut om antagning fattas
utifrån de uppgifter du anger i din ansökan och de betyg och intyg du skickar med. Observera att en ofullständig ansökan inte kan
registreras.

Övriga upplysningar:

□
□
□
□

Jag bifogar kopior av betyg från tidigare utbildningar
Jag bifogar personbevis
Jag bifogar intyg av betydelse för min ansökan
Ansökan är korrekt ifylld

Namnteckning

Datum

Ansökan lämnas eller skickas till:
Vuxenutbildningen, Axel Roothsgatan 13, 341 41 Ljungby
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem
eller register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt
register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordningen.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden.
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