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☐

Individuell studieplan från hemkommunen bifogas

Ansökan till Komvux som särskild utbildning
Skickas till: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.
Du som är folkbokförd i annan kommun än Karlstad skickar ansökan till hemkommunen. Uppgifterna databehandlas.

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Adress
Postnummer

Ev c/o-adress
Ort

Telefon, hem

Telefon, arbete

Mobiltelefon

E-postadress

Tidigare skolgång Betyg eller intyg måste bifogas. Din ansökan behandlas inte utan dem. (har du tidigare skickat in
dina betyg så behöver du inte skicka in dem igen)
Gymnasiesärskola
☐ Individuellt program

☐ Folkhögskola

☐ Nationellt program
☐ Yrkesträning

Min nuvarande sysselsättning
☐ Arbete/praktik

☐ Daglig verksamhet

☐ Arbetslös

☐ Sjukskriven

☐ Studier

☐ Annat

Annan viktig information

Hur tar du dig till skolan?

☐ Färdtjänst

Underskrift
Datum

Namn

☐ Buss

☐ På egen hand

☒ Annat färdsätt

Yttrande/beslut
Efternamn

IFYLLS INTE AV DEN SÖKANDE
Sökandens namn

Sökandens hemkommun

Sökt utbildning

Sökt ort

A. Hemkommunens yttrande
1. Ifylls alltid
Hemkommunen har samverkansavtal med anordnande kommun/landsting
Åtagande att svara för kostnaderna för utbildningen följer av samverkansavtalet
2. Ifylls om någon av ovanstående frågor besvarats med Nej
Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Motivering till avstyrkes
Datum och underskrift

Namnförtydligande
Telefon (även riktnr)

Fakturaadress

Referenskod

B. Anordnande kommuns beslut
Nedanstående för utbildning (kommun/landsting)

beslutar att

sökande mottages
Motivering till avslag (anges alltid)

Beslutet innebär dock inte att sökanden tagits in.
Beslut om intagning kommer att meddelas senare.

sökande mottages ej
Detta beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklagandet skall skickas in till beslutande myndighet (adress se
nedan) inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Ansökan återsänds till hemkommunen
Datum och underskrift

Namnförtydligande
Telefon (även riktnr)

Myndighet som meddelat beslutet
Myndighetens namn och postadress

Beslutet har delgivits (datum)

sökanden

hemkommunen

Sida 3 av 3

Kurser på grundläggande nivå - träningsskola
Markera med kryss de kurser du önskar och skriv 1 för den du helst vill ha osv

Läsa och skriva bas
Människokroppen
Alternativ kommunikation
Jag och Karlstad

Kurser på grundläggande nivå

Markera med kryss de kurser du önskar och skriv 1 för den du helst vill ha osv

Läsa och skriva
Läsa – skriva – prata – lyssna
Svenska som andraspråk
Matte 0–50
Tid och pengar
Prata engelska
Läsa och förstå engelska
Samhället och jag
Gör egna matlådor
Djur, natur och människokroppen
Använda dator och mobil
Övrig kurs

Kurser på gymnasial nivå

Markera med kryss de kurser du önskar och skriv 1 för den du helst vill ha osv

Orienteringskurs - studieteknik
Svenska 1
Svenska som andraspråk 1
Matematik 1
Engelska 1
Geografi 1
Historia 1
Naturkunskap 1
Trafikantkunskap
Samhällskunskap 1
Bild i färg och form
Mobil, iPad, dator och internet
Övrig kurs
Sommarkurs

Beroende på antal sökande kommer vissa kurser inte kunna
starta!

Om du bor i Karlstads kommun
skickas ansökan till:
Vuxenutbildningen, Expeditionen
651 84 Karlstad

Om du bor i annan kommun ska du
skicka ansökan till din hemkommun.

