Vuxenutbildning i Tyresö
ANSÖKAN

Ansök helst via vår hemsida www.C3L.se
För distansstudier ansök alltid på denna blankett

VT-20_______

HT-20_______

Distans

Sommar

Personuppgifter

Var vänlig texta tydligt

Efternamn

Förnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Utdelningsadress

Postnummer

Postadress

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 handikapp eller funktionsnedsättning

Kontakta mig

STUDIEPLAN
Avslutad utbildning – bifoga betyg
Särskola

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

Grundskola

MÅL och DELMÅL med mina studier?

Gymnasieutbildning högst 2 år

…………………………………………………………………………………

Gymnasieutbildning mer än 2 år

…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Högskoleutbildning minst 80p
Utländsk utbildning, antal år och land …………………..…...

Hur når jag mina MÅL?

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

…………………………………………………………………………………

Komvux, ange kommun ……….………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Syfte med studierna

Jag kommer att läsa: Antal poäng per vecka?

1. Läsa för slutbetyg/gymnasieexamen eller
fullfölja påbörjad studieplanering

..……………………………………………………………………………….

2. Behörighetskomplettering för högre studier
3. Vidareutveckla mig inom mitt yrke

Studieplaneringen är gjord tillsammans med:

4.

Ändra yrkesval / Inträde på arbetsmarknaden

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

5.

Annan orsak, ange vad:

Datum ……………………………………………

Studiestöd
Nuvarande sysselsättning

Om jag blir antagen kommer jag att söka:

Arbetar ………………%

Varslad

Studiemedel CSN

Arbetslös…………..mån

Egen företagare

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

Annat ………………………………………………………….

Ja

Nej

Sökt utbildning – enstaka kurser

(kryssa i kolumnerna)
Studiepoäng

Ämne - Kurs

Jag planerar att studera

på heltid

Dag

Kväll

Distans

Har läst
kursen

Har
betyg

Skolans
anteckningar

enstaka kurs

Observera! Söker du både enstaka kurser och en sammanhållen kurs måste det framgå vilket som är ditt förstahandsval. Du får söka kurser på
sammanlagt högst 500 studiestödspoäng och endast en distanskurs i taget. Om du söker distanskurs måste du lämna en fungerande e-postadress.

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

Butikssäljare, en termin

Sökandes egna
anteckningar

Val nr

Ekonomiassistent med praktik, termin 2 av 2
Val nr

Inriktning mot grafisk formgivning, en termin
Val nr

Inriktning barnskötare och elevassistent termin 2 av 2

Val nr

Programmering, en termin
Svenska som andraspråk -heltid, dag ,400p.

Svenska som andraspråk - halvtid, dag , 200p.

Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna

nivå 1 till 3

nivå 2 och 3

Val nr
Val nr
Val nr

Yrkesförare persontransporter - buss i samarbete med Grönlunds Trafikskola
Val nr

Yrkesförare godstransporter – lastbil i samarbete med Grönlunds Trafikskola
Val nr

Lärlingsutbildning
Måleri

Betong

Anläggare

Plåt

Annan inriktning:……………………………
Val nr

Elektriker i samarbete med Tyresö gymnasium
Val nr

Tornkranförare i samarbete med Kranbolaget i Stockholm AB
Skicka med kopior av betyg/intyg som styrker dina förkunskaper! Betyg från C3L behöver inte lämnas.
Komplettering av betyg för studier på hösten skickas in senast 18 december 2015
Observera! Du har som elev ansvaret för dina studier och att de 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

Kopieringsavgift faktureras efter påbörjad kurs! 100 kr för en kurs, 200 kr för två eller flera kurser.
Dina personuppgifter kommer att registreras enligt personuppgiftslagen (PuL)!

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

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

OBS! Sökande från Nacka
kommun söker över Nacka24.

Yttrande från hemkommunen
Interkommunal ersättning kommer att betalas till
Tyresö kommun
Motivering

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Interkommunal ersättning kommer inte att betalas till
Tyresö kommun

