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Kommunal vuxenutbildning ansökan/studieplanering – sekretess
Om du är folkbokförd i annan kommun än Uppsala ska du skicka din ansökan till din hemkommun för beslut
om interkommunal ersättning.
OBS! Med ansökan ska betyg/intyg bifogas samt ett personbevis där folkbokföringskommun framgår.
Vid konkurrens om utbildningsplatser tar vi stor hänsyn till utbildningsbakgrund, ditt mål med studierna samt
din nuvarande situation. Fyll därför i ansökan noggrant.
Ansökan skickas till: Uppsala kommun, Antagningsenheten för Vuxenutbildning, 753 75 Uppsala.
Telefontid: mån-tors 10.00-11.00, 018-727 25 20, e-post: ujc.antagning@uppsala.se.
Om du har läs- och skrivsvårigheter och behöver hjälp, kontakta Navet på sol@uppsala.se eller telefon: 018-727 21 07.

Personuppgifter
Folkbokföringskommun (om ej Uppsala)
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-postadress (obligatorisk uppgift)

Tidigare slutförd utbildning
Svensk grundskola eller motsvarande

Svensk yrkeshögskola

Studiebevis från gymnasiet

Svenskt universitet, antal poäng:

Samlat betygsdokument/utdrag från betygskatalog

Svensk högskola, antal poäng:

Svensk gymnasieutbildning med slutbetyg/gymnasieexamen

Utländsk grundskola

Svensk särgrundskola/särgymnasium

Utländsk gymnasieutbildning

Svensk folkhögskola

Utländskt universitet/högskola

Min nuvarande sysselsättning
Arbetar

Jag är studerande inom komvux

Arbetssökande kortare än 6 mån

Jag studerar inom SFI

Arbetssökande mellan 6 mån och 1 år

Jag studerar på Universitetet

Sökt utbildning
Sökt utbildning/kurs/kod
Rangordna ditt val nedan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2020-10-09

7.
8.

Anordnare/skola

Poäng

Startdatum
(ÅÅMMDD)

Slutdatum
(ÅÅMMDD)

Antagningsenhetens
noteringar
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Syfte/mål med studierna
Läser för högskoleförberedande gymnasieexamen. Ange inriktning samt poäng som saknas:
Läser för yrkesexamen. Ange inriktning samt poäng som saknas:
Behörighet för högre studier. Ange kurs/program:
Annat mål. Vilket?
Läser för slutbetyg. Antal poäng som saknas:
Syfte med studierna

Individuell studieplanering
Mål med mina studier

Hur når jag mina mål

Tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet

Områden som du har kompetens inom

Finansiering av studier
CSN

Egen finansiering

Annat

Vägledning
Jag har planerat studierna med en studie- och yrkesvägledare

Ja

Nej

Examensplanering är upprättad med en studie- och yrkesvägledare

Ja

Nej

Jag har fått information om olika studieformer och nivåer för fortsatta studier

Ja

Nej

Jag har fått information om arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov

Ja

Nej

Jag har fått information om studieekonomiska förutsättningar

Ja

Nej

Underskrift
Din ansökan och dina kommande studieresultat registreras i en databas.
Du har rätt att erhålla registerutdrag. Registeransvarig: Arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun.

2020-10-09

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

