Flexvux

Ansökan

Norra stationsgatan 8 A
281 48 Hässleholm
0451-76 20 21
studera@flexvux.nu
www.flexvux.nu

Vårterminen 20..............
Höstterminen 20............
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Mobiltelefon

Folkbokföringsadress om annan än ovanstående

Postnummer och ort

Kommun

Din tidigare utbildning
Avslutad grundskola

Samlat betygsdok./studiebevis/utdrag ur betygskatalog

Avslutad gymnasieutbildning, 2 år

Folkhögskola

Avslutad gymnasieutbildning, 3 år

Utländsk utbildning___________ (antal år)

Sökta kurser/utbildning

Välj studieform
Flexspår

Studiegrupp

Flexvux anteckningar

Studiestöd
Kommer du att söka studiestöd från CSN

JA

NEJ

Om du kryssar i JA-rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Cirka två veckor efter att du fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ¨Ansök om studiemedel¨ som finns i Mina
sidor på www.csn.se

Nuvarande sysselsättning:
Inskriven vid Arbetsförmedlingen

JA

NEJ

Stöd/Anpassning/Hjälpmedel (Alternativa verktyg)
Jag har/misstänker att jag har läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi.
Jag har/misstänker att jag har matematiksvårigheter/Dyskalkyli.
Jag har/misstänker att jag har koncentrationssvårigheter/ADHD/ADD.
Jag har/misstänker att jag har annan funktionsnedsättning.
Jag har redan stöd genom Resurscenter Vux.

Fortsätt
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Flexvux
Mål/syfte med dina studier
Gymnasieexamen/slutbetyg

Behörighet till vidare utbildning

Annan orsak

Förtydliga dina studiemål
Tidigare utbildning:

Mål med studierna:

Studieplanering
Studieplanering gjord i samråd med_____________________________________________________________________________
Vill du ha ut din studieplan

JA

NEJ

Du måste alltid skicka betygskopior och eventuella arbets- eller praktikintyg med ansökan för att bli antagen.
Antagningen grundas på de uppgifter som lämnas på denna ansökan och de handlingar du bifogar.
Ofullständig ansökan behandlas inte. Du uppmanas att inkomma med komplettering.
Sista ansökningsdag för vårtermin är 1 november och för hösttermin 1 maj.

De flesta kurser kan sökas även under terminstid
De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Dina
uppgifter registreras i vuxenutbildningens studiehanteringssystem.
Jag är införstådd med och godkänner att uppgifterna ovan får användas i olika myndighetskontakter som är
relevanta för mina studier. Dessa kan vara Arbetsförmedlingen, Kommunens förvaltningar, Försäkringskassan
och vården. Din ansökan är en offentlig handling.
______________________________________________________________________________________________________
Ort och datum
Sökandes underskrift

Ansökan skickas till:

Norra station, Antagningsenheten , Norra Stationsgatan 8 A, 281 48 Hässleholm.
Om du inte bor i Hässleholms kommun, skall du skicka ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.
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