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C/O adress 
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E-post Telefonnummer 

Kurser som söks: 

Skolan kommer att efter antagning skicka uppgifter till CSN.

Övriga upplysningar: 

Jag har behov av stöd på grund av funktionshinder 

 Jag har läs- och skrivsvårigheter 

Jag godkänner att den kommunala vuxenutbildningen får göra alkohol-/ eller drogtest på mig vid eventuell misstanke om 
alkohol-/ eller drogpåverkan: 

Ja   Nej 
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Individuell studieplan 

Mål med studierna: 

Skaffa kunskaper för fortsatta studier 

Inträde på arbetsmarknaden 

Yrkesförberedande gymnasieexamen 

Ny befattning eller nytt yrke 

Ökade kunskaper i nuvarande yrke 

Högskoleförberedande 
gymnasieexamen 

Annat mål: 

……………………………………. 

Förtydliga målen med studierna med egna ord: 

Kurser/utbildningar som jag planerar att läsa senare: 

Jag har önskemål om en utbildning/kurs som inte finns i vuxenutbildningens kursutbud (ange nedan) 
Jag har önskemål om att validera mina kunskaper inom området (ange nedan) 
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! Din studieplan bör göras i samråd med en studie- och yrkesvägledare.
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