
Beställning av samlat betygsdokument gy/vux 
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 Utbildningsförvaltningen 

Beställning av samlat betygsdokument/utdrag 
från betygskatalog från grundläggande eller 
gymnasial vuxenutbildning 

 

Personuppgifter (ange den adress dit du vill att betyget ska skickas) 
Förnamn, efternamn 
 

Personnummer 

            
C/o 
 

Telefon 

            
Adress 
 

Postadress 

            
 Skolans namn 

 Studerar för närvarande        Studerar inte för närvarande 

 

Kurser som ska ingå i betygsdokumentet 
 
 
 

 Samtliga kurser, även kurser jag fått IG/F i   Samtliga kurser förutom de där jag fått IG/F 
 
 
 

 Enstaka kurser, Skriv kursernas namn nedan 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 
 
 

 Jag vill ha betyget hemskickat   Jag hämtar betyget på Kunskapstorget 
 

Underskrift 
Ort och datum 

      
Namnteckning Namnförtydligande 

       

 
Skicka blanketten till: Linköpings kommun, Jobb- och kunskapstorget, 581 81 Linköping 
Räkna med ca 1 veckas handläggningstid. 
 
 



2(2) 
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)  
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bildningsnämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet. 
 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bildningsnämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör 
din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 
För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se alternativt 
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping. 
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