UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om utbildning i svenska för invandrare
(sfi) enligt skollagen 20:31
(Application for courses in swedish for immigrants
(sfi) according to educational law 20:31)
Ansökan insändes till:
(Return application to:)
Registrering
Centrum för vuxenutbildning
Nygatan 19
582 19 Linköping

Efternamn (Family name)

Förnamn (First name)

Personnummer (Social security number)

c/o

Postadress (Postal adress)

Postnummer och ort (Postcode and city)

Telefonnummer (Telephone number)

E-postadress (E-mail adress)

Ankomst till Sverige - år, mån (Arrival in Sweden – year, month)
Modersmål (Mother tongue)

Medborgarskap (Citizenship)
Övriga språk (Other languages)

Skolbakgrund – totalt antal år (School education and academic studies – total number of years)
Antal år (Number of years)

Tidigare studier i svenska språket (Previous studies of Swedish language)
Skola och kommun (School and town district)
Nej (No)

Ja (Yes)

Nivå (Level):

Arbetslivserfarenhet inklusive praktik (Job experience including practice)
Yrke (Profession)

Arbetsuppgifter (Assignments)

Anställningstid – år och månader
(Period of employment – years and months)

Mål med studierna (Purpose of the studies)

Vänd !

Besöksadress: Nygatan 19, Linköping
Postadress: Centrum för vuxenutbildning, Nygatan 19, 582 19 Linköping
Telefon: 013-29 47 00 E-postadress: sfi.vux@linkoping.se
LK 2462 utg 12 (oktober 2019)
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Söker till studier på: (Apply for studies in:)

J

Dagtid: 15 timmar/5 dagar per vecka (15 hours/5 days per week)
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id (I i h
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h d
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)

Kvällstid: 5-6 timmar/2 kvällar per vecka (5-6 hours/2 evenings per week)

Information om andra inriktningar inom SFI på Birgittaskolans vuxenutbildning och Astar hittar du på
www.linkoping.se under Skola och barnomsorg, Vuxenutbildning, Utbildningar och kurser, Utbildning i svenska för
invandrare, SFI.
Skriv om du önskar någon av dessa inriktningar under Övriga upplysningar.
(You will find information about other orientations within SFI at Birgittaskolans vuxenutbildning and Astar at
www.linkoping.se, Skola och barnomsorg, Vuxenutbildning, Utbildningar och kurser, Utbildning i svenska för
invandrare, SFI.
If you are interested in any of these orientations please state that under Other information.)
Övriga upplysningar (Other information)

Underskrift (Signature)
Ort och datum ((Place and Date)
Namnteckning (Signature)

OBS! Bifoga kopia av betyg/intyg över tidigare studier i svenska
(OBS! Enclose copy of certificate of previous Swedish studies)
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 alt Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping.

