
Vuxenutbildning Simrishamn 

Ansökan Yrkesinriktad vuxenutbildning 

Personuppgifter 

Personnummer (10 siffror) 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postadress 

Tel. bostad Mobiltel. 

E-mail (texta TYDLIGT) 

Hemkommun 

Studiefinansiering 
 studiemedel   arbetar  a-kassa  etableringsstöd 

Annan studiefinansiering 

Sökt utbildning vid Vuxenutbildningen Simrishamn 
   vård och omsorg 
   restaurang - kock    restaurang - bagare /konditor 
   installationstekniker 

Tidigare slutförd utbildning 
  Svensk grundskola eller motsvarande 

   Samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog från svensk utbildning 
   Svensk gymnasieutbildning med Slutbetyg/Gymnasieexamen/Studiebevis 

   Svenskt universitet, antal poäng 

   Svensk grundsärskola/gymnasiesärutbildning 

   Svensk folkhögskola 

   Utländsk grundskola, antal år 

   Utländsk gymnasieutbildning, antal år 
   Utländskt universitet, antal år 

Annan dokumentation 
  Relevanta arbetsgivarintyg eller liknande. 

 Personligt brev, max 2000 tecken 

   Personbevis 

   Jag har körkort (ange körkortsklass) 

   övrigt 



  
 Vuxenutbildning Simrishamn 

 
 
 

Validering -ett sätt att ta tillvara kunskaper som du redan har 
 
Validering gör det möjligt för dig att få den kompetens du redan har inom yrkesområdet dokumenterad. Du 
kan validera hela eller delar av kurser och på så sätt kan du korta ner din utbildningstid.  
Jag har kunskap inom följande områden 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Önskemål om validering       JA    NEJ 

Nuvarande sysselsättning

 
 
 
 
 

Jag har gjort studieplanering i samråd med studie- och yrkesvägledare       
 
Härmed intygas att inlämnade uppgifter är sanningsenliga 
 
 
 
 ____________________________________________________   ________________________________________________________  
                      (din underskrift)                                                                        (ort och datum)                                                                    
 
 
 
  Ofullständiga ansökningar behandlas inte! 
Bifoga alltid betygskopior/validerat utländskt betyg eller intyg. 
 

 
Bor du i Simrishamns kommun?  
 
Skicka din ansökan till  
Komvux Simrishamn, 272 80 Simrishamn, annars skickar du till din hemkommun 

 

 

   Arbetssökande 

   Anställd 

   Studerande vid 
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