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ANSÖKAN- grundläggande/gymnasiekurser 

 
 

Dina kontaktuppgifter:  
Förnamn Efternamn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Postort 

Mobilnummer E-postadress 

Utbildningsbakgrund i annat land, om du tidigare har studerat i annat land än Sverige, var: 
☐  Grundskola 
      Antal år: 

☐ Gymnasieutbildning    Antal år: 
☐ Examen   ☐ Validerat från UHR 

☐ Universitet    Antal år: 
☐ Examen    ☐ Validerat från UHR 

Utbildningsbakgrund i Sverige: 
Om du läst Svenska för invandrare SFI:  Jag är klar med godkänt betyg i delkurs:  ☐ A     ☐ B    ☐ C     ☐ D 
Vilket år blev sista kursen klar:              ☐ Jag har läst SFI i Hultsfred      Annan kommun: 
☐   Svensk grundskola 9 år    
☐   Grundläggande vuxenutbildning 

 ☐ Gymnasieutbildning  mindre än 2år     
☐   Avgångsbetyg   
☐ Annat:     

 ☐  Gymnasieutbildning mer än 2 år 
 ☐  Slutbetyg  ☐ Examensbevis    
 ☐ Annat:     

☐   Folkhögskola   
☐   Omdöme från allmän kurs 

 ☐  Eftergymnasial yrkesutbildning (YH)             Antal år: 
        Utbildning: 

☐ Enstaka kurser på högskola 
     Antal poäng: 

  ☐  Universitet/Högskola          Antal år: 
        Examen som: 

 

Vad vill du läsa?  Du hittar alla ansökningstider samt tider för kursstart och prövningsperioder på vår hemsida. 
Kurs Poäng Kursstart Studieform Ifylls av skolan 

   ☐ Skolan  ☐ Distans   ☐ Prövning ☐ Beviljas ☐ Avslås 

   
☐ Skolan  ☐ Distans   ☐ Prövning ☐ Beviljas ☐ Avslås 

   
☐ Skolan  ☐ Distans   ☐ Prövning ☐ Beviljas ☐ Avslås 

   
☐ Skolan  ☐ Distans   ☐ Prövning ☐ Beviljas ☐ Avslås 

   
☐ Skolan  ☐ Distans   ☐ Prövning ☐ Beviljas ☐ Avslås 

Hur ser din nuvarande situation ut idag? 
Arbetar:  ☐ Heltid  100%   ☐ Deltid   50 %   Annat:          %  ☐ Tillsvidare anställd    ☐ Visstids anställd    ☐ Timanställd     

Arbetsgivare: Arbetar som: 

 ☐ Arbetssökande               ☐ Föräldraledig                ☐ Annat: 
Studiefinansiering:         ☐ Kommer söka CSN      ☐ Inkomst av tjänst   ☐ Annat: 

Vad är din målsättning med kursen/kurserna du söker?: 
Vad vill du göra:    
☐ Klara  grundskolan   ☐ Få en  gymnasieexamen   ☐ Få behörighet till YH/Högskolan/Universitet 
☐ Läsa om underkänt betyg från grundskolan / gymnasiet    ☐Komplettera min utbildning för mitt arbete 
☐  Läsa en yrkesutbildning:  ☐  Undersköterska  ☐  Annat: 
 
Syfte : Berätta vad du planerar med dina studieval, vilket är ditt mål: 

 
 
Yrkesval: Om du planerar att studera till ett yrke: 
 
 
Motivering: (OM du valt distanskurser är det viktigt att berätta varför du väljer studier på distans) 
 
 

Du kan lämna önskemål om vilken studieform du vill läsa din/dina kurser på, antingen på skolan Hultsfred 
Lärcenter eller på distans genom Moa Lärcenter samt ansöka om att få göra en prövning.  
Ansökan är på 2 sidor, det är viktigt att du fyller i allt samt bifogar dina tidigare betyg för att göra en 
fullständig ansökan, en ofullständig ansökan kommer inte att behandlas!  
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Om du vill lämna mer information:  ☐ Ja   ☐ Nej   

 

 

 

Har du speciella behov för att kunna studera: om du t ex behöver inläsningstjänst. ☐ Ja   ☐ Nej   

Ange vad: 

 

Jag bifogar:☐ kopia på mina betyg (det är viktigt att du skickar med dina tidigare betyg för att ansökan skall bli komplett)  

Jag vill boka ett möte med en studievägledare  för hjälp med min ansökan och mina kursval:  ☐ JA    ☐ NEJ 
Kontakta mig på:  ☐ Mobil/telefon   ☐ E-post   

Nu är det bara din underskrift kvar: Du måste skriva ut ansökan och underteckna den sen kan du skicka in den till: 
Hultsfred Lärcenter, Box 513   577 26 Hultsfred eller ta ett foto och skicka in per e-post: vuxenutbildningen@hultsfred.se  

Datum: 
 

Underskrift: 
 

Namnförtydligande: 
 

☐ Jag godkänner att mina lämnade uppgifter behandlas enligt gällande GDPR och har läst 
informationen på Hultsfred kommuns hemsida: www.hultsfred.se/artikel/information-om-
personuppgifter-i-vuxenutbildningen/  

Vi kommer att behandla din ansökan och lämna ett besked till dig senast 3 veckor före kursstart. 

Varmt välkommen till Hultsfred Lärcenter! 

Ifylls av skolan /studievägledare: STUDIEPLANERING 
Noteringar: 
 
 
Termin 1        Kurs Poäng Termin 2           Kurs Poäng 

    

    

    

    
Studieplanering med 
vägledare gjord den: 
 

Tidigare studerande, finns i Extens   ☐ ja     ☐ Nej   ☐ Studieplan registrerad i Dexter     
Signatur: 
 

Kursen/kurserna beviljas: 
☐ Ja   ☐ Nej    ☐ Ja, med villkor att:    
 

Om enskild kurs har 
avslagits: 

Motivering: 
 
 
 

Om ansökan avslagits:   ☐ Ej fullständigt ifylld       ☐ Betyg saknas        ☐ Annan motivering:  
 
 
 

Datum: 
 
 

Rektor 
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