Ansökan skickas till:
Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik
793 80 LEKSAND
vuxenutbildning@leksand.se

Ansökan Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik
☐ Folkbokförd i Leksands kommun

☐ Folkbokförd i Rättviks kommun

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Följande uppgifter rapporteras till Skolverket/SCB
Juridiskt kön

Nuvarande sysselsättning

Tidigare utbildning

☐ Kvinna
☐ Man

☐ Heltidsarbete

☐ Folkhögskola
☐ Grundskola eller motsvarande
☐ Gymnasium 2 år. Vilken? ...........................................
☐ Gymnasium 3-4 år. Vilken? ………………………………………
☐ Högskolutbildning. Vilken? ………………………………………
☐ Annan utbildning. Vilken? ………………………………………
☐ Utländsk utbildning. Antal år? …………………………………
☐ Avbruten utbildning. Vilken? ……………………………………

Bransch: ........................................

☐ Deltidsarbete
Bransch: ………………………………….

☐ Egenföretagare
Bransch: ………………………………….
☐ Studerande i komvux
Vilken kurs/utbildning?
......................................................

☐ Studerande i annan skolform
Vilken? …………………………………..

☐ Annan sysselsättning
……………………………………………….

Har du någon funktionsnedsättning som påverkar ditt lärande? (frivillig uppgift)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kurser/utbildning/prövning/validering som jag söker
Kurs/utbildning/prövning/validering

Kurskod

Poäng

Start

Studietakt

Distans Skol- Lärling

100% 75% 50% 25%

förlagd

Målet med min utbildning
☐ Fortsätta pågående studier

☐ Läsa in gymnasiekompetens

☐ Behörighetskomplettering

☐ Kompetensutv. inom mitt yrke

☐ Ändra yrkesval

☐ Annan orsak ……………………………………

Förtydliga dina mål med utbildningen ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fortsättning på nästa sida
Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, 793 80 Leksand
Besöksadress: Fiskgatan 7
E-post: vuxenutbildning@leksand.se, tele 0247-806 68
Webbplats: www.leksand.se/vux

Finansiering av studierna
☐ Studiemedel från CSN

☐ Lön från arbetsgivare

☐ Aktivitetsstöd, a-kassa

☐ Annat …………………………………………………………………………………………………..

Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare
☐ Nej

☐ Ja, med …………………………………………………………………………………………

Jag vill bli kontaktad av syv

Noteringar för syv
Du som är folkbokförd i en annan kommun
☐ Jag avser att vara fortsatt folkbokförd i min hemkommun under studietiden.
▪ Du lämnar ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.
▪ Din hemkommun avgör om du får studera i en annan kommun.
☐ Jag avser att flytta till berörd kommun där utbildningen äger rum.
▪ Du sänder ansökan direkt till berörd kommun, bifogar personbevis senast en vecka efter sista
ansökningsdatum.

Ansökan
Ofullständig ansökan behandlas inte!
Till din ansökan skall du bifoga
▪ Betyg
Information om behandling av dina personuppgifter
Vuxenutbildning Leksand-Rättvik behöver använda dina personuppgifter för att kunna behandla ert ansökningsärende. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1c (enligt Lag om den officiella statistiken) och
6.1e (myndighetsutövning). Uppgifterna används för administration kring antagning, för att följa elevens skolgång
samt arkivskäl. Studiehistorik, betyg, nationella prov i svenska, praktikrapporter och disciplinära åtgärder bevaras.
Nationella prov i andra ämnen gallras efter 5 år. Uppgifter kring interkommunal ersättning gallras efter 10 år.
Statistik samt övriga uppgifter gallras när elevens utbildningsplan avslutas. Uppgifter om er kan härstamma ifrån
kommunens invånarregister. Er uppgifter kan delas med SCB, CSN och UHR och Arbetsförmedling samt till ett
personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling. Vuxenutbildningsnämnden Leksand-Rättvik är
personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta
uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att
kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Försäkran

☐

Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden.

Ansökan skickas till:

Fråga CSN om studiefinansiering:

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 793 80 Leksand
eller e-post till vuxenutbildning@leksand.se

Besök www.csn.se eller ring 0771-276 000

Upplysningar (ifylls av hemkommunen)
☐ Teoretisk ☐ Orientering

☐ Yrkesvux ☐ Lärling

☐ Interkommunal ersättning beviljas

☐ Interkommunal ersättning avslås. Datum ………………………….

Motivering till avslag
Underskrift rektor

Telefonnummer:

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, 793 80 Leksand
Besöksadress: Fiskgatan 7
E-post: vuxenutbildning@leksand.se, tele 0247-806 68
Webbplats: www.leksand.se/vux

Namnförtydligande rektor

