ANSÖKAN/STUDIEPLAN

q Jag vill börja studera första halvåret år .............
q Jag vill börja studera andra halvåret år .............

till kommunal vuxenutbildning
i Katrineholm och Vingåker
VERSION: 2015-10-19

Personnummer

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Kommun där du är folkbokförd

Postnummer

Postort

Mobiltelefon

E-post

Telefon hem

Om du folkbokförd i annan kommun än Katrineholm eller Vingåker ska du lämna ansökan i din hemkommun.
Hemkommunen beslutar om den ska betala för din kurs/utbildning hos Viadidakt.
Du måste bifoga en kopia av flyttanmälan till din ansökan om du tänker flytta till Katrineholms eller Vingåkers kommuner.
Flyttanmälan gör du hos Skatteverket. Du får även personbevis hos Skatteverket. Se www.skatteverket.se.
Var är du född?

q i Sverige q utanför Sverige men i Europa q utanför Europa

(Viadidakt måste redovisa dessa uppgifter till Skolverket.)

Tidigare utbildningar - Bifoga kopior av dina betyg!
q
q
q
q
q
q

Grundskola
Gymnasieutbildning 2 år, avslutad år: …........
Gymnasieutbildning längre än 2 år. Program/linje: …........................................................................ Avslutad år: …...................
Högskoleutbildning. Antal poäng: …........
Annan utbildning (t.ex. avbruten utbildning, komvux, sfi): ….........................................…........…........…........…........…........…...
Utländsk utbildning, antal år …................

q I Europa

q utanför Europa

Nuvarande sysselsättning/situation
q Heltidsanställd q Deltidsanställd q Egen företagare
q Studerar inom kommunal vuxenutbildning q Studerar i annan skolform (sfi, särskild utbildning för vuxna,
arbetsmarknadsutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola/universitet.)

q Annan (till exempel arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig)

Mål eller syfte med studierna
q
q
q
q
q

Bli behörig till vidare utbildning, (ange utbildning): ........................................................................................................................
Utbilda mig inom mitt nuvarande yrke (ange yrke): .......................................................................................................................
Utbildning inför planerat yrkesval (ange planerat yrke): ................................................................................................................
Få slutbetyg/examensbevis
Annan orsak (ange vilken): ............................................................................................................................................................

www.viadidakt.se
Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00
E-post: info@viadidakt.se
Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker.

Sökta kurser (skriv den du helst vill läsa först, och sedan i den ordning du vill läsa dem)
Kurs/utbildning

Poäng

Grund.

Gymn.

Dag Kväll Dist. Katrineholm/
Vingåker
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Studietid/notering

Studietakt *
(100, 75, 50
eller 25 %)

* Du kan läsa mer om bestämmelser kring studietakt och studietid på www.csn.se. Sök på ”studietakt”.

Du som söker yrkesinriktat kurspaket
Skriv ett kort personligt brev om dina erfarenheter och/eller tankar om varför du passar att gå just de yrkeskurser som du söker.
Lämna ditt brev tillsammans med din ansökan och eventuella arbetsgivarintyg.
Ansökningstiderna för yrkesinriktade kurser/kurspaket kan variera. Se www.viadidakt.se för mer information.

Studiefinansiering (ansökan om studiestöd lämnas till CSN, www.csn.se)
q Jag tänker söka studiestöd om jag blir antagen.

I stället för studiestöd kommer jag att finansiera mina studier med:
q Lön från arbetsgivare

q Aktivitetsstöd q A-kassa eller liknande q Annan finansiering
Observera att du inte kan välja själv om du vill ha aktivitetsstöd eller a-kassa. Kontakta din handläggare.

DET HÄR MÅSTE DU KOMMA IHÅG!
Skicka alltid med vidimerade kopior av dina betyg. (Att vidimera betyder att någon skriver på kopian och intygar att den är riktig.)
Utan kopior på dina betyg är din ansökan inte fullständig och kan vi kan inte behandla den.
Kontrollera att du fyllt i alla uppgifter och skrivit under blanketten innan du skickar/lämnar den till Viadidakt.
Tänk på att du försäkrar att uppgifterna är korrekta när du skriver under blanketten.
Om du ska flytta till Katrineholms eller Vingåkers kommuner måste du skicka in personbevis och kopia av flyttanmälan innan
kursen/utbildningen startar.
Skicka eller lämna ansökan till
Viadidakt, Kullbergska huset, 641 80 Katrineholm eller
Viadidakt, Åbrogården, 643 80 Vingåker
För aktuella ansökningsperioder (och sista dag för att lämna din ansökan) hittar du på www.viadidakt.se.
Har du frågor?
På www.viadidakt.se, under För dig som studerar hittar du mer information.

Namnteckning

Datum

Ansökan mottagen av

I och med att din ansökan godkänns, registreras och databehandlas dina uppgifter.
Uppgifterna kan komma att samköras med CSN eller annan myndighet. Se § 10 och 26 i Personuppgiftslagen, PUL.

Prio

