
 Individuell studieplan/ansökan för vård-och omsorg 

 Ansökan avser    Vår      Höst  

 Ansökan avser    Lektionsbaserat      Lärling 

Personuppgifter 

Efternamn Förnamn Personnummer 

Gatuadress Telefon 

Postnummer Ort Mobiltelefon 

E-postadress Folkbokföringsort om ej Mariestad 

Tidigare högsta utbildning- svensk Tidigare högsta utbildning- utländsk 

  Grundskola eller motsvarande  Grundskola eller motsvarande 

 Gymnasieskola 2 år   Gymnasieskola 2 år 

  Gymnasieskola 3 år avslutad    Gymnasieskola 3 år avslutad   Betyg skickade till UHR 

 Högskoleutbildning Antal år  Högskoleutbildning Antal år      Betyg skickade till UHR 

 Annan utbildning:   Annan utbildning: 

Nuvarande sysselsättning 

1. Arbetar du? 3. I vilken omfattning arbetar du?

Nej-fortsätt till punkt 2 Timanställd- -ange från och med datum

 Ja- fortsätt till punkt 3 0-24%

2. Vilken sysselsättning har du nu?
25-49%

Arbetslös, ange fr.o.m. datum 50-99%

 Föräldraledig, i studier, sjukskriven, eller 
 annat. Ange fr.o.m. datum  

 100 % 

Vilken sysselsättning hade du före det? 

 Arbetade 

 Arbetslös, ange från vilket datum 
Tidigare yrkes och arbetslivserfarenheter 

Validering av kunskaper inom specifikt område 

Övriga upplysningar 



Individuell studieplan/ansökan för vård-och omsorg      

Mål med studierna 

Jag behöver utbildning för grundläggande behörighet  Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet 

 Jag behöver utbildningen för särskild behörighet  Jag behöver utbildningen för kommande yrkesval 

 Mitt utbildningsmål är slutbetyg eller gymnasieexamen. Inriktning: 

 Jag avser att söka högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning: 

 Annat 

 Jag har tagit del av informationen ”Viktigt att tänka på för dig som söker till Vård-och omsorgsutbildningen 

Följande handlingar ska bifogas till alla nya sökande: Betygskopior på tidigare utbildningar. Din ansökan 

behandlas inte utan dessa handlingar. 

 Jag har bifogat mina betyg 

Information rörande dataskyddsförordningen: 

Sektor utbildning i Mariestads kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas för att kunna handlägga ansökan. 

Den behandling av personuppgifter som sker görs med stöd av myndighetsutövning och allmänt intresse. 

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Sektor utbildning. Sektor utbildning hanterar dina personuppgifter i enlighet 

med dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna 

kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter arkiveras/gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. 

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, bun@mariestad.se. Dataskyddsombudet nås på 

dataskyddsombud@mariestad.se 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om dataskyddsförordningen finns på 

mariestad.se under Kommun och Politik/Trygghet och säkerhet/Behandling av personuppgifter. 

Datum och sökandes underskrift:________________________________________________________ 

Hit skickar du ansökan: 

E-post: komvux@mariestad.se

Postadress: 

Vuxenutbildning 

Drottning Kristinas Väg 50 

54241 Mariestad 

Jag planerar att slutföra mina komvuxstudier 

Tidsplan from-tom

Studieform

Timmar/poäng

Studiefinansiering 

 Våren    Studiemedel CSN, heltid 

 Hösten  Studiemedel CSN, deltid 

 Etableringsersättning 

 Annat, ange vad  

Studievägledning 

 Mitt kursval gjort i samråd med studievägledare  Jag har valt kurser utan studievägledning 
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