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ANSÖKAN TILL HERMODS KURSER PÅ HELDISTANS 

FORTSÄTT TILL NÄSTA SIDA FÖR ATT FYLLA I INDIVDUELL STUDIEPLAN 
(obligatorisk)  

Personuppgifter 

Folkbokföringskommun Personnummer 

Efternamn Förnamn 

Folkbokförings-adress (c/o, gata, ort, postnummer) 

Telefonnummer 

E-postadress (E-mail), obligatorisk för anmälan

Kurser 

För mer information om hur du hittar kurskoder samt hur du räknar ut datum 
se dokumentet ”såhär fyller du i ansökan” på www.knivsta.se 
Jag söker följande kurser/kurspaket: 

Ange kurskod Startdatum Slutdatum Poäng 
Komvux ant.(fylls ej i 
av sökande) 

Studietakt och CSN 

Jag önskar följande studietakt    Ska Du söka studiestöd från CSN? 
□100%  □75%  □50%  □25% □ Ja          □ Nej

Du behöver själv ansöka till CSN. Se www.csn.se

http://intern-www.knivsta.se/net/Intran%e4t
http://www.knivsta.se/
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INDIVIDUELL STUDIEPLAN VUXENUTBILDNING (sida 1) 

 

 

 
FORTSÄTT TILL NÄSTA SIDA FÖR ATT FYLLA I MÅL OCH SYFTE MED 

STUDIERNA (obligatoriskt)  
 
 

 
Tidigare utbildning 
 

 
Bifoga alltid betygskopior från tidigare studier – undantaget kurser du läst hos vuxenutbildningen i 
Knivsta kommun. Vi har inte tillgång till betyg från andra kommuner. 
 
Vi sparar inte betyg som du skickat till oss tidigare - undantaget om du t.ex. har en aktiv 
examensplanering hos oss och har pågående studier just nu. 
 
Om du har ett utlåtande från UHR över utländsk utbildning så bifoga även kopia på utlåtandet. 
Läs på www.uhr.se om att få dina utländska betyg motsvarande-bedömda. 
 

 
Jag har tidigare läst: 
(Flera alternativ kan kryssas i) 
 

□ Svensk grundskola eller motsvarande 

□ Påbörjad men ej fullständig svensk 

gymnasieskola. 

□ Komvux.  

Ange kommun/er:___________________ 

□ Svensk gymnasieutbildning med 

examen/slutbetyg/avgångsbetyg. 

□ Svensk folkhögskola 

□ Svenska för invandrare (Sfi) 

□ Utländsk grundskola. Antal år: ____ 

□ Utländsk gymnasiesutb. Antal år: ____  

Har eller kan få tag på mina dokument från utländsk 

gymnasieutb: □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

□ Utländskt universitet. Antal år ___  

Har eller kan få tag på mina dokument från utländskt 

universitet: □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

□ Svenskt universitet/högskola. Antal poäng: ____ 

 
Min nuvarande situation 
 

□ Jag är arbetssökande.                                                 

□ Jag studerar. Ange vad du studerar just nu:________________________________________  

□ Jag arbetar deltid. 

□ Jag arbetar heltid. 

□ Annat, ange gärna vad:_________________________ 
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INDIVIDUELL STUDIEPLAN VUXENUTBILDNING (sida 2) 

För att din ansökan ska behandlas så måste du bifoga betyg från tidigare studier. 

Din ansökan och dina kommande studieresultat registreras i en databas. Du har rätt att erhålla 

registerutdrag. Läs mer på www.knivsta.se om hur personuppgifter behandlas. 

…………………………… ……………………………………………………………………………….. 
Datum Sökandes underskrift/Namn

Mål och syfte med studierna 

□ Läser för gymnasieexamen, ange antal poäng som återstår: ________________
Ange program som examen i huvudsak ska motsvara:_______________________

□ Behörighet till efter-gymnasiala studier
Ange utbildning som du vill läsa efter Komvux:______________________________

□ Kompetens för ett nytt eller pågående yrke

□ Annat mål, beskriv målet:______________________________________________

Förtydliga målet med egna ord (frivilligt) 

Övriga uppgifter, exempelvis behov av särskilt stöd (frivilligt) 

Har du behov av särskilt stöd? Kontakta oss gärna så hjälper vid dig vidare.

Är dina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare? 

□ Ja, tillsammans med:_____________________________________ □ Nej

Jag har på egen hand eller av annan fått information om möjligheter till fortsatta 
studier 

Ja Nej Delvis 

Jag har på egen hand eller av annan fått information om arbetsmarknadens 
kompetens- och rekryteringsbehov 

Ja Nej Delvis 

Jag har på egen hand eller av annan fått information om studieekonomiska 
förutsättningar 

Ja Nej Delvis 

Skicka BETYG, ANSÖKAN och STUDIEPLAN i PDF-format till: 
vuxenutbildning@knivsta.se  
eller via post till: Vuxenutbildningen, Knivsta Kommun,  741 75 KNIVSTA 
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