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Ansökan till praktisk trädgårdsutbildning
Personuppgifter Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Obs! Skriv tydligt! Vi skickar info via e-post.

Studietakt

Finansiering

Heltid, 100%. Lektioner och självstudier

Tänker du söka studiemedel från Centala sudiestödsnämnden (CSN)?
Ja

Nej

När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns under ”Mina sidor”
på webbplatsen www.csn.se

Betyg och intyg

Jag bifogar kopior av mina betyg.
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta

Postadress
Enköpings kommun
UF Komvux
745 80 Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
komvux.enkoping.se
E-post
expedition.komvux@enkoping.se
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Individuell studieplan
En individuell studieplan ska fyllas i av alla som söker vuxenutbildning. Kom ihåg att bifoga kopior av dina betyg.
Tidigare
utbildning

Grundskola eller motsvarande
Samlat betygsdokument /utdrag ur betygskatalog/studiebevis
Gymnasieutbildning 2 år
Gymnasieutbildning 3 år
Högskoleutbildning
Utländsk utbildning. Antal år: ____
Annan utbildning

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande
sysselsättning

Arbetar
Arbetslös (bifoga arbetslöshetsintyg)
Riskerar att bli arbetslös (bifoga intyg)
Studerar
Föräldraledig
Annan sysselsättning: ____________________________________________________________

Mål med
utbildningen

Postadress
Enköpings kommun
UF Komvux
745 80 Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
komvux.enkoping.se
E-post
expedition.komvux@enkoping.se
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Underskrift
sökande

Jag bifogar kopior av mina betyg. Obs! Utan betygskopior kommer du inte att antas till kursen.
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation ( GDPR). Datas
kyddsförordningen skyddar enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.
Syftet med vår behandling av personuppgifter är att administrera ansökningar till den praktiska trädgårdsmästarutbildningen.
Personuppgiftsansvarig är utbildning-och arbetsmarknadsnämnden.
Behandlingen stödjer sig på den rättsliga grunden myndighetsutövning och allmänt intresse. Du kan läsa mer om dina rättigheter
och hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter.

Beslut av kommunen om din ansökan till kommunal vuxenutbildning
Beslut och
motivering

Ja, beviljas

Nej, beviljas inte. Motivering:
Ej behörig
Behörig att söka högre utbildning

		

Sökanden har tidigare fått en yrkesutbildning inom
vuxenutbildningen i Enköping
Ansökan inkommen för sent
Ansökan är inte komplett

Ort och datum
Namnteckning, rektor
Namnförtydligande

Postadress
Enköpings kommun
UF Komvux
745 80 Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
komvux.enkoping.se
E-post
expedition.komvux@enkoping.se

