
ANSÖKAN LÄRVUX | Särskild utbildning för vuxna

Personuppgifter/ansökan avser:

En del av Kunskapsförbundet

Vuxenutbildningen
Nils Ericsonsgymnasiet | Trollhättan

Vänerparken 5 | Vänersborg

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
0521-72 27 40

Jag arbetar på

Telefon till arbetet

Kontaktperson på arbetet Telefon/kontakperson på arbetet

Tidigare skolgång

Mål med mina studier

Information om dina personuppgifter
Kunskapsförbundet Väst behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsom-
råden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses, d v s din utbildning. Vissa uppgifter om dig som är studerande är vi 
som myndighet skyldiga att lämna vidare. Det kan vara statistiska uppgifter till SCB eller uppgifter om din studiegång till CSN och till 
UHR.

Skolans anteckningar:

Beslut enlig SL 12:13

 Sökande mottages till Lärvux | ........................................................................................................................................

 Sökande kan ej beredas plats på Lärvux | ...................................................................................................................
 
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet ska ges till den myndighet som meddelat beslutet. 
Det ska ha kommit dit inom tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet.

Födelseår Månad Dag 4 sista siffror

Förnamn Efternamn

Gatuadress nummer Lägenhetsnummer

Postnummer Postort

C/O namn Mobiltelefon

E-postadress



LÄRVUX | Välj dina kurser

Kurser | Grundläggande nivå - Motsvarande träningsskolan

Kurser | Grundläggande nivå - Motsvarande grundsärskola

Kurser | Gymnasial nivå - Motsvarande gymnaisesärskolans nationella program

Namn Datum

Sökandes underskrift

Skicka din ansökan till: Vuxenutbildningen, Lärvux, 461 84 Trollhättan
Det går också bra att lämna din ansökan direkt till någon av lärarna.
Telefon Lärvux: 0520-52 43 71

Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Historia

Religionskunskap
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi/Teknik
Hem- och konsumentkunskap
Orienteringskurs

Språk och kommunikation
Natur och miljö
Individ och samhälle

Svenska
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Datorkunskap

Trafikkunskap
Service och bemötande
Vård och omsorg
Orienteringskurs

Jag vill att Studie- och yrkesvägledare kontaktar mig

Sätt kryss i rutan (x) för de kurser/ämnen som du vill studera. Glöm inte att skriva under din ansökan.

Lärvux

Lärvux

Lärvux

Skriv övriga önskemål här:
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Skicka in 
din ansökan

Välj det ämne du vill läsa i listan ovan. I samtal med din lärare väljer du sedan vilken kurs du vill läsa inom ämnet. Du kan välja att 
läsa en hel kurs eller en del av kursen. Kurserna startar om det finns tillräckligt med sökande. Du blir antagen i mån av plats.

Välj det ämne du vill läsa i listan ovan. I samtal med din lärare väljer du sedan vilken kurs du vill läsa inom ämnet. Du kan välja att 
läsa en hel kurs eller en del av kursen.

Välj det ämne du vill läsa i listan ovan. I samtal med din lärare väljer du sedan vilken kurs du vill läsa inom ämnet. Du kan välja att 
läsa en hel kurs eller en del av kursen.


