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SÅHÄR FYLLER DU I BLANKETTEN 
ANSÖKAN HERMODS HELDISTANS 

 

 Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter i första rutan. 
 

 Fyll i koderna för de kurser du vill läsa. Du hittar kurskoder på t.ex. 
www.hermods.se 
 
På sidan www.knivsta.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning hittar du sökbara 
startdatum för heldistans, fyll i startdatum för första kursen.  
 
Startdatum är alltid en måndag. Om du redan är inne i studier hos Hermods 
via Knivsta kommun så behöver du inte invänta nästa ansökningsdatum för att 
lägga till fler kurser. 
 
Välj slutdatum utifrån vilken studietakt du vill ha. Slutdatum är alltid en fredag. 
En kurs om 100p på 100% studietakt tar 5 veckor. För övriga studietakter se 
tabell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du ska läsa flera kurser efter varann så fyller du i startdatum för kurs 2 på 
måndagen efter slutdatumet för kurs 1. T.ex. såhär:  
 

Söker följande kurser/kurspaket                           

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

1. ENGENG05 7/9 -20  9/10 -20 100  

2. ENGENG06 12/10 -20 13/11 -20 100  

 

 Fyll i vilken studietakt du vill ha och om du ska ansöka om CSN. Vid 100 % 
studietakt förväntas du lägga ungefär 40 timmar /vecka på dina studier. 
 

 Fyll i vilka tidigare utbildningar du genomfört och nuvarande sysselsättning. 
Glöm ej att bifoga betygskopior. Om du läst utländsk utbildning och fått 
utlåtande från UHR så bifoga även kopia av det dokumentet. 

 

   100% 75% 50% 25% 

50p 2 v. 3 v. 5 v. 10 v. 

100p 5 v. 6 v. 10 v. 20 v. 

150p 7 v. 10 v. 15 v. 30 v. 

200p 10 v. 13 v. 20 v. 40 v. 

400p 20 v. 26 v. 40 v. 80 v. 

http://intern-www.knivsta.se/net/Intran%e4t
http://www.hermods.se/
http://www.knivsta.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning
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 Fyll sedan i målet med dina studier. 
 
Om du läser mot gymnasieexamen och ännu inte har gjort en noggrann 
planering så ska du kontakta studie- och yrkesvägledare: 
(vuxenutbildning@knivsta.se). Fyll i antal poäng som saknas i dagsläget och 
vilket program i ungdomsgymnasiet som din examen planeras motsvara. 
 
Om du ska studera för att få särskild behörighet eller särskilda förkunskaper 
så måste du ange vilken utbildning du planerar att söka till efter dina 
komvuxstudier.  
 
Om du kompletterar ditt slutbetyg/examen enbart för grundläggande 
behörighet, eller om du t.ex. ska läsa mot grundläggande behörighet genom 
reell kompetens med vissa kurser och arbetslivserfarenhet så räcker det att du 
skriver ”grundläggande behörighet”, du behöver då inte ange exakt utbildning. 
 

 Om du vill kan du förtydliga målen utförligare med egna ord. Lämna om du vill 
övriga uppgifter som du finner viktiga för ansökan. Om du har behov av 
särskilt stöd så kontakta gärna Lärcentrum i Gottsunda: 
https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/utbildning/larcentrum/  
 

 Har du tillräcklig information när det gäller t.ex. möjligheter till fortsatta studier, 
arbetsmarknadens behov samt studieekonomi som t.ex. CSN? Ta annars 
gärna reda på mer på egen hand eller i samråd med t.ex. studie- och 
yrkesvägledare, CSN eller handläggare på arbetsförmedlingen. 
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier  
 
 

 Skicka BETYG, ANSÖKAN och STUDIEPLAN i PDF-format till: 
vuxenutbildning@knivsta.se  
eller via post till: Vuxenutbildningen, Knivsta Kommun,  741 75 KNIVSTA                                                           
                                                     
TIPS: om du inte har tillgång till ”vanlig” scanner för att spara dina dokument i 
PDF-format så finns det många scanner-appar. Sök på App store, Google play 
eller motsvarande. 
 
 
 
Välkommen med din ansökan. Kontakta oss gärna om du funderar på något. 
 

vuxenutbildning@knivsta.se 
 

https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/utbildning/larcentrum/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier

