
Vuxenutbildning i Tyresö 

ANSÖKAN 

Personuppgifter Var vänlig texta tydligt 
Förnamn Efternamn Personnummer (år, mån, dag, nr) 

C/O: Adress  Postnummer Ort 

E-postadress (obligatorisk uppgift) Födelseland 

Telefon hem Mobiltelefon  Telefon arbete 

Folkbokföringsadress (om annan än ovan) Postnr och ortnamn (om annan än ovan) Hemkommun (obligatorisk uppgift) 

Jag har följande funktionsvariation: Kontakta mig  

Om du har en enligt skatteverket skyddad identitet, kontakta Judeh Mazhar på C3L, 08-5782 75 08 eller judeh.mazhar@tyreso.se 

STUDIEPLAN 

Avslutad utbildning – bifoga betyg 

  Särskola 

  Grundskola 

  Gymnasieutbildning, högst 2 år 

  Gymnasieutbildning, mer än 2 år 

  Yh- eller Ky-utbildning, antal år ………………………….….. 

  Högskoleutbildning minst 80p 

  Utländsk utbildning, antal år och land …………………..…... 

  Avbruten skolutbildning, vilken? ……………………………... 

  Komvux, ange kommun ……….……………………………… 

Syfte med studierna 

1. Läsa för slutbetyg/gymnasieexamen eller
fullfölja påbörjad studieplanering

2. Behörighetskomplettering för högre studier

3. Vidareutveckla mig inom mitt yrke

4. Ändra yrkesval / inträde på arbetsmarknaden

5. Annan orsak, ange vad:

Nuvarande sysselsättning 

  Arbetar ………………%   Varslad 

  Arbetslös…………..mån   Egen företagare 

  Annat …………………………………………………………. 

Individuell studieplan 

Fylls i av dig som söker 1:a gången eller ändrar din studieplan. 

MÅL och DELMÅL med mina studier? Varför vill jag studera? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Hur når jag mina MÅL? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Jag kommer att läsa: Antal poäng per vecka? (20 poäng=heltid) 

..………………………………………………………………………………. 

Studieplaneringen är gjord tillsammans med: 

 …………………………………………….................................................... 

Datum …………………………………………… 

Studiestöd 

Om jag blir antagen kommer jag att söka: 

Studiemedel CSN   Ja   Nej 

Du ansöker själv om studiemedel hos CSN på www.csn.se  
Antagning till utbildning och studiernas omfattning skickas till CSN 
via filöverföring av C3L. 

Ansök helst via vår hemsida www.c3l.se .  
För kurser som inte går att söka via vår hemsida 

ansök på denna blankett. 

http://www.c3l.se/


Sökt utbildning – enstaka kurser  (kryssa i kolumnerna)

 

Ämne - Kurs 

Studie-
poäng 

 
Dag 

 
Kväll 

 
Distans 

Kurs- 
start 

Har läst 
kursen 

Har 
betyg 

Skolans  
anteckningar 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

Jag planerar att studera:                 På heltid   Enstaka kurs 

 

 

Sökt utbildning – sammanhållen kurs på heltid 
Om du söker flera utbildningar ange vilken utbildning som är ditt förstahandsval, andrahandsval osv. 

 

 

  Ekonomiassistent med praktik, termin 1 av 2 
 

Val nr  

 

 

  Inriktning mot grafisk formgivning, 1 termin 
 

Val nr 

 

  Barnskötare och elevassistent termin 1 av 2 
 

Val nr 

 

  Programmering, 1 termin 
 

Val nr 

 

  Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna  nivå 1 till 3   nivå 2 och 3 
 

Val nr 

 
Skicka med kopior av betyg/intyg som styrker dina förkunskaper. Betyg från C3L behöver inte lämnas. 
 
Kopieringsavgift faktureras efter påbörjad kurs - 100 kr för en kurs, 200 kr för två eller flera kurser 
 
Du har som elev ansvar för dina egna studier och att du uppnår vad du önskar. Tänk på att olika regler gäller beroende på  
när du erhöll dina betyg. Kontrollera alltid vad som gäller hos www.uhr.se och www.skolverket.se 
 
 
 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta: 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum och sökandes underskrift 

 
Dina personuppgifter kommer att behandlas enl. dataskyddsförordningen GDPR  
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter  
den svenska Personuppgiftslagen (PUL). C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Registreringen görs utifrån 
`hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna ansöka till kurser och utbildningar. Du har alltid rätt att få dina 
personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som 
vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen: info-c3l@tyreso.se 
*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§. 

 

Sökande folkbokförd i annan kommun än Tyresö  
Skicka ansökan till din hemkommun för yttrande om interkommunal ersättning.  
 
Yttrande från hemkommunen 
 

 
 Interkommunal ersättning kommer att betalas till  

 Tyresö kommun  

 
 Interkommunal ersättning kommer inte att betalas till  

  Tyresö kommun 
 

Motivering 
 
 
 

Datum 
 
 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
 
 
 

 
 
C3L - Centrum för LivsLångt Lärande 
Farmarstigen  7-11 
135 36  TYRESÖ 
Tel. 08-5782 75 00  
www.C3L.se 

 

OBS! Sökande från Nacka  
kommun söker över Nacka24. 

 

 

http://www.uhr.se/
http://www.skolverket.se/
mailto:info-c3l@tyreso.se
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