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Ansökan för Svenska för Invandrare (SFI)
Application for Swedish for Immigrants (SFI)
Mottagarens 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 ort/Name and location.

Jag vill studera/I want to study in the
Förmiddag/Morning

Kväll/Evening

Eftermiddag/Afternoon

Helg/Weekend

Distans/Distance
Motivering, varför vill du studera sfi i Sollentuna?

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

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 uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna
registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna
behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi
hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du
placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för
statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig
för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
Uppdaterad 2 april 2019

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

