Yrkesutbildning – Regionalt yrkesvux i Örebro län
Kommuner i samverkan

Du som har skyddad id ska inte fylla i denna ansökan. Kontakta studievägledare för mer info.

Viktigt innan du ansöker
•
•
•
•
•
•

Ansökningsblanketten ska lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun.
Skicka med alla dina betyg, testresultat och andra handlingar som visar att du har de
förkunskaper/behörigheter som krävs för utbildningen du vill söka.
Förkunskaper/behörigheter till respektive utbildning anges på hemsidan hos den kommun där utbildningen
ges. Där anges även vilka dokument (betyg/intyg) som godtas som underlag i din ansökan.
Till en förarutbildning ska du även bifoga bild på fram- och baksidan av ditt körkort.
Antagningen grundas på de uppgifter som lämnas och de handlingar som skickas med din ansökan.
Vi kommer bara behandla din ansökan om den är fullständig. Du ansvarar för att din ansökan är fullständig.

Ansökan/Individuell studieplan

Personuppgifterna i din ansökan kommer att registreras i enlighet med Dataskyddsförordningens artikel 6e.

Fyll i dina personuppgifter nedan
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

E-postadress

Sökt utbildning
Namn på utbildningen som du söker:

Vilken kommun söker du till:

Antal poäng:

___________________________________________________

Vilket datum startar
utbildningen:

Behov av stöd
 Jag har behov av teckenspråkstolk eller hörselslinga.
Om du har behov av någon annan typ av stöd för att genomföra utbildningen ska du vända dig till kontaktpersonen
som anges på yrkesutbildningens webbsida. Gör detta innan du ansöker.

Mål med att gå utbildningen
Kryssa endast i en ruta.
 Jag vill gå utbildningen för att bli behörig (för att kunna söka) till högskola/universitet eller yrkeshögskola
 Jag vill gå utbildningen för att kunna få en gymnasieexamen/ett slutbetyg
 Jag har tidigare påbörjat samma yrkesutbildning i Sverige men jag blev inte klar, nu vill jag bli klar med utbildningen
 Jag jobbar inom yrket idag och behöver utbildningen i mitt arbete
 Jag behöver gå utbildningen för att kunna få ett jobb efter utbildningen
Berätta mer om varför du vill gå utbildningen: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kommuner i samverkan
Örebro - Kumla - Lekeberg - Karlskoga – Degerfors – Ljusnarsberg
Sydnärkes Utbildningsförbund – Nora – Lindesberg - Hällefors

Yrkesutbildning – Regionalt yrkesvux i Örebro län
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Du som har skyddad id ska inte fylla i denna ansökan. Kontakta studievägledare för mer info.
Din tidigare utbildning
 Jag har gått klart grundskolan
 Jag har gått klart gymnasiet i Sverige
 Jag har läst gymnasiet/universitet i ett annat land
 Jag har gått på folkhögskola i Sverige

 Jag har inte gått klart grundskolan
 Jag har inte gått klart gymnasiet i Sverige

Vad gör du just nu?
 Jag jobbar:  Tillsvidare (fast anställning)  Visstidsanställning (vikarie, timvikarie)
 Jag har blivit varslad/permitterad/uppsagd från mitt arbete
 Jag har inget jobb, jag är arbetssökande
 Annat, berätta kort:__________________________________________________________________________

 Jag går nu, eller har under de två senaste åren, gått en yrkesutbildning på gymnasienivå som
heter:________________________________
 Jag har studerat en kombination av SFI eller svenska som andraspråk på grundskolenivå och yrkesinriktade
gymnasiekurser. Skicka med betyg/intyg om du studerat i en annan kommun.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga:
Datum och underskrift:
---------------------------------------------Sökande

Interkommunal samverkan. (Rutan fylls enbart i av aktuella samverkanskommuner*.)
*Örebro, Kumla, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Ljusnarsberg, Sydnärkes Utbildningsförbund, Nora, Lindesberg, Hällefors
(Här ska personal fylla i, inte du som ansöker)
Godkänd av hemkommun enligt samverkansavtal:
Ja 

Nej 

Datum och signatur___________________________________________________________________________

Kommuner i samverkan
Örebro - Kumla - Lekeberg - Karlskoga – Degerfors – Ljusnarsberg
Sydnärkes Utbildningsförbund – Nora – Lindesberg - Hällefors
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Kontaktuppgifter, kommuner i Örebro län
Posta eller mejla din ansökan och dina betyg/intyg till din hemkommun. Din hemkommun kommer att skicka vidare din
ansökan. Se nästa sida för kontaktuppgifter.
KARLSKOGA OCH DEGERFORS KOMMUN

ÖREBRO KOMMUN

Posta din ansökan till:
27. Vuxnas lärande
Karlskoga kommun
691 83 Karlskoga

Posta din ansökan till:
Antagningen Komvux
Box 321 80
701 35 Örebro

Eller mejla din ansökan till:
yrkesvux@karlskoga.se

Eller mejla din ansökan till:
antagning.komvux@orebro.se

KUMLA KOMMUN

HALLSBERG, LAXÅ OCH ASKERSUNDS KOMMUN

Posta din ansökan till:
Studie- och yrkesvägledare Roger Källström
Skofabriken Södra Kungsvägen 1
692 31 Kumla

Posta din ansökan till:
Studie- och yrkesvägledarna på Allévux
Sydnärkes utbildningsförbund
Allévux, Box 20
694 21 Hallsberg

Eller mejla din ansökan till:
roger.kallstrom@vux.kumla.se

Eller mejla din ansökan till:
vux.vagledning@allevux.se

NORA KOMMUN

LINDESBERGS KOMMUN

Posta din ansökan till:
Nora Kommun
Tingshuset
Vuxenutbildningen
713 80 Nora

Posta din ansökan till:
Masugnen vuxenutbildningen
Sinderstalpsvägen 1
71131 Lindesberg

Eller mejla din ansökan till:
komvux@nora.se

Eller mejla din ansökan till:
masugnen.mail@lindesberg.se

HÄLLEFORS KOMMUN

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Posta din ansökan till:

Posta din ansökan till:

Eller mejla din ansökan till:
info@folkis.nu

Eller mejla din ansökan till:
yrkesvux@ljusnarsberg.se

Hällefors kommun
Pihlskolan vuxenutbildning
712 83 Hällefors

Ljusnarsbergs kommun / Komvux
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

LEKEBERGS KOMMUN
Eller mejla din ansökan till:
vux.vagledning@lekeberg.se

Kommuner i samverkan
Örebro - Kumla - Lekeberg - Karlskoga – Degerfors – Ljusnarsberg
Sydnärkes Utbildningsförbund – Nora – Lindesberg - Hällefors

