
 

 Ansökningsblankett 

Komvux som anpassad utbildning 

VUXENUTBILDNINGEN 

                                    

 

 

Information om personuppgiftsbehandling (GDPR) 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem eller register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del 

av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 

För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/sv/om-kommunen/lagar-och-bestammelser/dataskyddsforordningen 

 
 
 

 

 

 

 

 

Underskrift                            

 

Namnförtydligande 
 

                 

 

___________________________________________        _______________________________________________________ 

 

                                   Ansökan skickas till: Vuxenutbildningen, Axel Roothsgatan 13, 341 41 Ljungby 

Namn Efternamn Personnummer 

 

Gatuadress 

 

Postnummer och postadress 

Hemkommun Telefonnummer, hem Mobiltelefon 

 

Jag arbetar på Telefonnummer, arbete 

 

Kontaktperson arbetet Telefonnummer, kontaktperson arbetet 

 

Kontaktperson bostaden Telefonnummer, kontaktperson bostaden 

 

Jag har tidigare gått på följande skolor 

 

Jag söker följande kurser: 

Kursnamn 

Studieteknik 

Natur och miljö 

Språk och kommunikation 

Svenska 

Svenska som andraspråk 

Matematik 

Engelska 

Samhällskunskap 

Hem och konsumentkunskap 

Samhällskunskap 

Svenska 

Svenska som andraspråk 

Engelska 

Matematik            

 

Typ 

Orienteringskurs 

Träningsnivå 

Träningsnivå 

Grund 

Grund 

Grund 

Grund 

Grund 

Gymnasial 

Gymnasial 

Gymnasial 

Gymnasial 

Gymnasial 

Gymnasial 

 

Mitt val 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______  

______ 

 
Gör så här: 

Använd siffrorna 1, 2, 3 och 4 för 

att markera de kurser du vill gå. 

 

• Sätt siffran 1 i rutan efter 

den kurs du helst vill läsa. 

 

• Sätt siffran 2 i rutan efter 

den kurs du vill läsa i andra 

hand.  

 

• Sätt siffran 3 i rutan efter 

den kurs du vill läsa i tredje 

hand.  

 

• Sätt siffran 4 i rutan efter 

den kurs du vill läsa i fjärde 

hand.  

 

Sista ansökningsdag 
 

1 maj 2023 
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