
Folkbokföringskommun 

Efternamn, tilltalsnamn Personnummer 

- 
Folkbokföringsadress (ev. c/o) Postnummer och ort 

Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon 

E-postadress

OBS! Om du inte är folkbokförd i Uppsala kommun skall du skicka denna ansökan med tillhörande bilagor till din hemkommun. 
Hemkommunen vidarebefordrar ansökan till antagningsenheten i Uppsala efter ställningstagande om hemkommunen är villig att svara 
för utbildningskostnaderna. Mer information finns på: www.utbildningsochjobbcenter.uppsala.se

Bifoga kopior av betyg eller intyg med ansökan. Bifoga även blanketten ”Intyg på målgruppstillhörighet” 

Tidigare utbildningar 

❑ Grundskola  årskurs: __________________________________________________

❑ Grundsärskola

❑ Träningssärskola

❑ Gymnasiesärskola

❑ Annan skola

Sökt utbildning 

Grundläggande nivå 

ÄMNE 

❑ Biologi ❑ Kemi ❑   Språk och kommunikation 

❑ Engelska ❑ Matematik ❑    Svenska 

❑ Fysik ❑ Natur och miljö ❑    Datorkunskap (Svenska)      

❑ Geografi ❑ Orienteringskurs ❑ Svenska som andraspråk 

❑ Historia ❑ Religionskunskap ❑ Teknik 

❑ Individ och samhälle ❑ Samhällskunskap ❑ Övrig kurs 

LÄRVUX 
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Ansökan till komvux som särskild utbildning 

❑ Jag väljer inte kurs nu, jag vill veta mer om kurserna. 

VAR GOD VÄND 

http://www.vuxenutbildningen.uppsala.se/
http://www.vuxenutbildningen.uppsala.se/


Gymnasial nivå 

ÄMNE 

❑ Bild ❑ Matematik ❑   Svenska  

❑ Engelska ❑ Människokroppen ❑    Svenska som andraspråk 

❑ Datorkunskap (Digital kompetens) ❑ Naturkunskap ❑    Trafikantkunskap 

❑ Geografi ❑ Orienteringskurs ❑ Övrig kurs    

❑ Historia ❑ Religionskunskap

❑ Hälsa ❑ Samhällskunskap 

Yrkeskurser på gymnasial nivå 

❑ Yrkeskurser (för information om kurserna se www.linnevux.uppsala.se)   Önskemål:  _________________________________ 

Jag vill studera 

❑ 3 – 5 timmar per vecka ❑ dagtid ❑ sommarkurs

❑ 6 – 10 timmar per vecka ❑ kvällstid

Sysselsättning/arbete 

Arbetsplats Arbetstid 

Kontaktperson 

Har du några speciella behov, önskemål och/ eller annan information som kan påverka dina studier? 

     SKICKA DIN ANSÖKAN TILL: 

     Uppsala kommun 
 Antagningsenheten för vuxenutbildning 

Studie- och yrkesvägledning:  
Anders Bergström  
E-post: anders.bergstrom@uppsala.se

Ytterligare upplysningar lämnas av: 
Anna Manell, rektor
Telefon: 018-727 22 09    
E-post: anna.manell@uppsala.se      753 75 UPPSALA 

 ...............................................   .........................................................................................  
 Ort och datum  Sökandes namnteckning 

Skolans anteckningar 

Ansökan mottagen datum 

Övriga noteringar t ex från studie- och yrkesvägledare 
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❑ Jag väljer inte kurs nu, jag vill veta mer om kurserna. 


