SÖKANDE FRÅN ANNAN KOMMUN
Ansökan för Svenska för Invandrare (SFI)
Application for Swedish for Immigrants (SFI)
Motagarens Initialer

Dina personuppgifter/Personal information
Förnamn/First name

Efternamn/Surname

Personnummer/Personal number

Adress/Address

Postnummer och ort/Postal address

Telefon/Telephone

Hemland/Native Country

Hemspråk/Mother tongue

Andra språk/Other languages

Ankomsten till Sverige/Date of
Arrival in Sweden

Datum för uppehållstillstånd/Date for
Residence Permit

Är du flykting/Are you a Refugee?

E-post adress/E-mail address





Ja/Yes

Nej/No

Utbildning i hemlandet/Educational background from your home country
Antal år i skolan/Number of years in school
Grundskola/Elementary School:

Högskola/Universitet/University:

Gymnasium/Senior Secondary school:

Examen i/Degree in: ________________________

Yrke och arbetslivserfarenhet/Your profession and work experience
Yrkets namn i hemlandet/Name of your profession in
your home country

Arbetar i Sverige/I work in Sweden?



Ja/Yes



Antal år i yrket/Number of Years in your profession

Typ av arbete/Type of work

Arbetsgivare/Employer

Nej/No

Kunskaper i svenska/Your Knowledge of Swedish
Har du studerat Svenska?/Have you
studied Swedish?



Ja/Yes



Vilken nivå?/Which level?

Vilken skola?/Which school?

Nej/No

Vilken skola vill du söka till?/Which school do you want
to apply for? Skolans namn och var/Name and location.

Jag vill studera/I want to study in the


Förmiddag/Morning



Eftermiddag/Afternoon



Jag är intresserad av språkpraktik/I am interested in
language trainee



Kväll/Evening

Jag försäkrar att lämnade uppgifter stämmer och godkänner att mina personuppgifter registreras hos Kunskapsparken
Sollentuna. I hereby confirm that the above given information is correct and accept that the information is registered at
Kunskapsparken Sollentuna.

Underskrift/Signature
Datum/Date

Namn/Name

Denna sida ifylls inte av sökande/This page is not to be completed by applicant
Utländska betyg


Utländska gymnasiebetyg



Utländska Universitets betyg



Betyg inskickad till UHR av sökande



Betyg inskickad till UHR av sökande



Betyg värderat av UHR



Betyg värderat av UHR



Kopia av värdering mottagen



Kopia av värdering mottagen



Informerad om UHR



Informerad om UHR

Interkommunal studerande


Hemkommunen åtar sig att betala interkommunal ersättning för elevens SFI



Hemkommunen åtar sig inte att betala interkommunal ersättning för elevens SFI
Motivering: ______________________________________________________________________________
Besluts datum: ___________________________________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________________________________
Namn förtydligande: ______________________________________________________________________
Befattning: _________________________________________Telefon nr.: ___________________________

Mottagande kommuns yttrande


Elevens tas emot som studerande



Eleven tas inte emot som studerande
Motivering: ______________________________________________________________________________
Besluts datum: ___________________________________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________________________________
Namn förtydligande: ______________________________________________________________________
Befattning: _________________________________________Telefon nr.: ___________________________

De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas för Sollentunas kommuns administration av Kunskapsparken/
vuxenutbildning. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. En sådan ansökan ska vara
skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt, enligt 28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så
fall Utbildningskontoret/vuxenutbildning vilken uppgift som är fel och hur den ska rättas. Personuppgifter i allmänna handlingar hos
kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det. Personuppgiftsansvarig: Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden (23 och 24 § personuppgiftslagen (1998:204, PuL)

Uppdaterad 14 okt. 2014

Kunskapsparken - Vuxenutbildning i Sollentuna
Huvuduppgiften för Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som
förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska också
främja studenternas utveckling till ansvarskännande medborgare.
Turebergsvägen 1B, 3tr., 191 47 Sollentuna  Tel. 08 – 579 22001  kunskapsparken@sollentuna.se  www.kunskapsparken.se

