Var vänlig texta tydligt och fyll noga i alla
uppgifter. Ofullständig ansökan behandlas i
sista hand.
Kom ihåg att du måste bifoga kopior av
betyg/intyg på tidigare studier.

OBS!
Sista ansökningsdag
Sommarkurs: 10 maj
Hösttermin: 20 maj

Ansökan till vuxenutbildning och yrkesutbildning
A. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnr (10 siffror)

Bostadsadress

Ortsadress (postnummer och ortsnamn)

Telefon bostad

Folkbokföringsadress (om annat än ovan)

Ortsadress (postnummer och ortsnamn)

Mobil

e-post

Nationalitet

□ svensk

B. Tidigare slutförd utbildning

C. Utbildningsmål

□ E Avbruten utb.
□ F Högskola 2 år
□ G Annan utbildning
□ H Utländsk utbildning

Svensk utbildning

□ A Gr/Enh/Real/Flickskola
□ B Samlat betygsdokument
□ C Gymn högst 2 år
□ D Slutbetyg från 3 år
Arbetslös: Ja □
Nej □

□ Läser för slutbetyg
1 □ Komplettering av behörighet
2 □ Få ökade kunskaper i mitt yrke
3 □ Annat:……………………………………..
0

Antal år:…….

D. Tidigare/pågående studier inom komvux
Nej

□

□

Ja

□ annan ……………………….

E. Studiestöd
Vi överför uppgifter till CSN via filöverföring. Därför måste
du ange om du tänker söka studiestöd eller inte.

Om Ja, ange:

Kommun:……………………………………………………
När:…………………………………………………………….

Jag tänker söka studiestöd:
Ja

□

Nej

□

F. Kurser som söks
Kurskod och kursnamn

Distans

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum

Namn

Nynäshamns Kommun NKC, 149 81 Nynäshamn
Besöksadress: Idunvägen 1, plan 6;
www.nynashamn.se/nkc

Dag

Kväll

Kom ihåg och
skriv datum
och ditt namn!

Tfn exp.: 08-520 680 91, Fax: 08-520 171 56,
Studie-och yrkesvägledare 08-520 680 96

VIKTIGT! Du MÅSTE fylla i din studieplan på baksidan

VÄND

Datum:

Studieplan för ansökan till vuxenutbildningen
Namn: ______________________________ Personnummer: _______________

Poäng
1. Mål med studierna
Fundera över vad du vill uppnå med dina studier både på kort och lång sikt.

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Bakgrund
Studier: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Arbete: _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Nu-situation
Vad gör du nu?_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Planering
Skriv ner vilken utbildning eller kurs du vill läsa den närmaste studieperioden
Fortsatt planering: ______________________________________________________

5. Fundera också över
Hur du ska finansiera dina studier: _________________________________________
_____________________________________________________________________
Vilken studieform passar dig: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vi vill gärna veta hur du första gången kom i kontakt med NKC, var
det genom:

□ Nynäshamns Posten □ Kurskamrat □ Vänner
□ NKC hemsida
□ Annat sätt, vilket?

□ Familj

□ Arbetsförmedling

