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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Personuppgifter 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Folkbokföringsadress (gatu- och postadress) Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Uppgifter om arbetsplatsen 
Arbetsplats Ansvarig chef 

Är du tillsvidareanställd? 
 Ja, fr.o.m.  Nej 

Utbildning 
Studerar du nu? 

 Ja  Nej 
Om ja, på fritid eller under arbetstid? Skola 

 Fritid  Arbetstid 

1. Har du en påbörjad vård- omsorgs alternativt barn- och fritidsutbildning? Om ja, bifoga betyg.
Ja  Nej

2. Har du annan gymnasial utbildning? Om ja, bifoga betyg.
Ja  Nej

Om du svarat nej på fråga 1 och 2: 
Har du fullgjord grundskola, årskurs 9 eller svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9? Om ja, bifoga betyg. 

 Ja  Nej 

Motivering till varför du vill studera 

Vilket alternativ passar dig bäst när du ska studera? 
 Jag vill helst studera på distans med handledning av en lärare. Jag ges möjlighet att komma till utbildningsanordnaren och få stöd 
i uppgifterna samt möjlighet delta på en del lektioner. 

 Jag vill helst ha lärarledda lektioner hos utbildningsanordnaren och läsa tillsammans med andra studerande i en klass och följa 
ett fast schema på dagtid. 

 Jag vill läsa helt på distans med handledning i kurserna via nätet. 

Anmälan till äldreomsorgslyftet och kopior av eventuella betyg skickas till: 
studievagledning.vux@linkoping.se 
Ange äldreomsorgslyftet i ämnesraden 

Vid eventuella frågor kontakta Centrum för vuxenutbildning via mail studievagledning.vux@linkoping.se 

mailto:studievagledning.vux@linkoping.se
mailto:studievagledning.vux@linkoping.se
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Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR) 
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bildningsnämnden för administration och är ett underlag inför antagning till kommunal vuxenutbildning 
som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden. Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt 
att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
På www.linkoping.se/gdpr finns mer information om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har som registrerad. 
För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se eller via Linköping kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsför-
valtningen, 581 81 Linköping. 
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