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Efternamn Förnamn 
  

Personnummer Folkbokföringskommun * Mobiltelefon 
   

Adress (ev c/o) Telefon bostad 
  

Telefon arbete 
 

E-postadress  
 

*) OBS! Om du inte är folkbokförd i Arjeplogs kommun skall du skicka denna ansökan med tillhörande bilagor till 
din folkbokföringskommun. Ansökan vidarebefordras därefter med beslut om interkommunal ersättning till 
Vuxenutbildningskontoret i Arjeplog. 
 
Behörighet 
Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Du ska vara folkbokförd i Sverige. 
Önskvärt är att du kan tillgodogöra dig undervisningen genom att ha språkliga förkunskaper motsvarande 
grundskola för sökt utbildning. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du 
behörig även om du är yngre än 20 år. 
 
För behörighet krävs utdrag ur belastningsregistret och B-körkort är meriterande. 

 
Tidigare utbildning  

 Grundskola 

 Gymnasieutbildning högst 2 år 

 Samlat betygsdokument 

 Gymnasieutbildning 3 år med slutbetyg 

 Folkhögskola 

 Universitet/högskola, antal poäng 

 Utländsk grundskola  antal år:  

 Utländsk gymnasieutbildning  antal år: 

 Utländskt universitet/högskola  antal år:  

 Svenska för invandrare (SFI) Nivå: antal år: 

 Svenska som andraspråk  grund (SVA)   antal år: 

 Kryssa här om du läst vård och omsorgsprogrammet, någon av kurserna på programmet eller annan utbildning mot vården 

Vad har du i sådana fall läst? 

 

 

Ytterligare behörighetskrav och bilagor 

 Jag har B-körkort (meriterande) 

 Utrag ut belastningsregistret är beställt och lämnas in snarast 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ 

 Jag bifogar mina tidigare betyg med ansökan 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
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Har du tidigare arbetat inom vården? 

 Ja 

Var och hur länge: 

 

 

 

 Nej 

 
Övrig information 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Datum   Sökandes underskrift 

 
 
Har du frågor om kurser, utbildningens upplägg, och om antagningsprocessen, kontakta: 
Linda Lundström, Studie- och yrkesvägledare 0961-142 13, vux@arjeplog.se 
Nina Lango, Rektor, 0961-141 58, vux@arjeplog.se 
 
Skicka in din ansökan med bilagor till SENAST DEN 3 MAJ 2019 
Linda Lundström 
Hornavanskolan 
Tingsbacka 
938 81 Arjeplog 
 
Eller via mail till: vux@arjeplog.se skriv Ansökan lärling i ämnesraden. 
 
 

 
 Beviljas 

 Avslås 

   

Datum   Rektor underskrift 
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