
Ansökan till KOMVUX ANSÖKAN            avser      □ HT      □  VT

i Åtvidaberg Anvisningar för ansökan – se nästa sida

Personuppgifter 

Efternamn Förnamn 

Utdelningsadress Personnummer, 10 siffror 

Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Postnummer och ort 

Epost Folkbokföringskommun 

Nationalitet 

□ Svensk □  Annan........................................... 

Är du folkbokförd i en annan kommun än 

Åtvidaberg? Då ska du skicka ansökan till din 

hemkommun. 

Tidigare slutförda utbildningar 

□ folkskola

□ grundskola/enhets-, real- eller flickskola
□ gymnasieutbildning, högst 2 år
□ gymnasieutbildning, längre än 2 år
□ högskoleutbildning
□ annan utbildning

□ utländsk utbildning, antal år............................... 

Jag avser att söka någon form av studiestöd hos CSN 

□ Ja    □  Nej

Jag är intresserad av att validera mina kunskaper. Ange 
inom vad. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Kurser/utbildningsprogram Dag eller kväll 
(Se kursutbud) 

Total- 
poäng 

Poäng HT Poäng VT 

Syfte med mina studier: Registrerad som arbetssökande på AF innan kursstart 

□ Ja    □ Nej

Jag behöver utbildningen för att kunna studera vidare – 
ange till vad: 

Övrigt – ange vad (ev bilaga): 

OBS! Endast fullständigt ifylld ansökan med bifogade betyg och personbevis för 

studier behandlas(se anvisningar för beställning på baksidan). 

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

Sökandens underskrift   Datum 



ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 

 Endast fullständigt ifylld ansökan med samtliga bifogade betyg och personbevis för 

studier behandlas. 

 Personbevis för studier beställer du från Skatteverket, tfn 020-567000. Du kan också 

beställa direkt via webben. Gå till www.skatteverket.se och leta upp personbevis under 

”Sökord A-Ö”. 

 Är du folkbokförd i en annan kommun än Åtvidaberg? Skicka ansökan till din 

hemkommun. 

Ifyllnad av kurser 

Ange kurs och program i första fältet. Ange om det är en kurs som går dag eller kväll. Vissa kurser 

finns det möjlighet att läsa olika tider. Se vad som gäller i listan för kursutbud på vår hemsida. 

Ange också kursens totalpoäng och terminspoängen under respektive termin. 

Ansökan om studiestöd 

Gå till www.csn.se. 

 

SS 

  

 

 

 

Kurserna startar vecka 34 för höstterminen och vecka 3 för vårterminen. 

ANSÖKAN SKICKAS TILL 

Bildningscentrum Facetten 

Komvux 

Gamla Torget 1 B 

597 30  ÅTVIDABERG 

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! 

 

Sista ansökningsdag för 

höstterminen 15 maj 

vårterminen 15 november 

Vi behandlar efteranmälningar och kan ta emot sökanden i 

mån av plats t o m några veckor efter kursstart. 

http://www.skatteverket.se/
http://www.csn.se/
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