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STUDIETID 
Planerat startdatum: 

 
Planerat slutdatum: 

 
 

PERSONUPPGIFTER 
Namn 

 
Personnummer 

 
Gatuadress 

 
Postnummer och ort 

 
Telefon bostad 

 
Mobiltelefon 

 
E-post 

 
 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING 

Daglig verksamhet/arbete/praktik 

 
Telefon 

 
Annat 

 
Telefon 

 
 
Får vi kontakta din arbetsplats om vi skulle behöva mer information?            Ja  □             Nej   □ 
 
TIDIGARE SKOLGÅNG (Bifoga kopia av intyg och betyg) 
□ Träningsskola    □ Gymnasiesärskola Nationellt program 
□ Grundsärskola   □ Gymnasiesärskola Individuellt program 
□ Grundskola    □ Särvux/Lärvux 
□ Folkhögskola    □ Gymnasieskola  
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
□ Kan läsa    □ Använder alternativ kommunikation:___________________ 
□ Behov av lässtöd   □ Önskar gå fler än en kurs 
□ Behov av tolk:___________________ □ Annat modersmål än Svenska:________________________ 
 
ANNAN VIKTIG INFORMATION 

 
 
 
 
 

 
MÅL MED UTBILDNING 

 
 
 
 
 

 
 



                                                                                   ANSÖKAN TILL KURSER 
                                                                                  SÄRSKILD UTBILDNING  
                                                              FÖR VUXNA 

 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

    Sid 2/3 

 
 

Skriv 1 för det du vill helst vill läsa, 2 för nästa osv. i rutan till vänster om kursnamnet.  

 
 

 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ 
MOTSVARANDE TRÄNINGSSKOLA 

  GYMNASIAL NIVÅ MOTSVARANDE 
GYMNASIESÄRSKOLANS ÄMNESPLANER 

 Individ och samhälle (SGRIND7)  Svenska (SVBSVE51) 

 Språk och kommunikation (SGRSPR7)  Svenska som andraspråk (SVOSVE51) 

   Litteratur (SVBLIT5) 

 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ MOTSVARANDE 
TRÄNINGSSKOLA 

 Skrivande (SVBSKR5) 
 Engelska (ENSENG51) 

 Svenska (SGRSVE7)  Samhällskunskap (SALSAM51) 

 Svenska som andraspråk (SGRSVA7)  Geografi (GEGGEO51) 

 Engelska (SGRENG7)  Historia (HITHIS51) 

 Samhällskunskap (SGRSAM7)  Digital kompetens (INMDIG5) 

 Historia (SGRHIS7)  Fotografisk bild (FOAFOT51) 

 Religion (SGRREL7)  Arbetslivskunskap (SALARB5) 

 Geografi (SGRGEO7)  Bild 1 (BIBBIL51) 

 Digital kommunikation (SGRORI71B)  Arbetslivets villkor (SALARB5) 

 Arbetslivskunskap (SGRORI71C)  Människan (MNNMan5) 

 
 

OBS! Kurserna startar om det finns tillräckligt med sökande. Du blir antagen i mån av plats. 

 
 
Önskemål om andra kurser 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNDERSKRIFT 

Sökandens underskrift  

 
 
Namnförtydligande 

 
Datum 

 
Behjälplig vid ansökan 

 
Telefon 

 
Ansökan mejlas: caroline.osterberg@ostragoinge.se alternativt 
Postas till Göinge Utbildningscenter, Caroline Österberg, Källgatan 12, 289 72  SIBBHULT. 
Mer information kontakta studie- och yrkesvägledare, caroline.osterberg@ostragoinge.se Tel: 044-775 64 01. 
 

mailto:caroline.osterberg@ostragoinge.se
mailto:caroline.osterberg@ostragoinge.se
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Information 
 
 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter 
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med 
personuppgiftsbehandlingen är för att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i skollagen när det gäller 
elevers skolgång. Vi vill ge dig som elev de bästa förutsättningar som möjligt för din skolgång och 
utvecklande tid i skolan.  

 
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/inskrivning i skolan samt genom de uppgifter som 
framkommer under din skoltid. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de 
bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet rättslig förpliktelse, myndighetsutövning 
samt uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens 
informations-/dokumenthanteringsplan. 

 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi ska 
kunna anordna och administrera din skolgång. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra 
dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen. 

 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. En sådan 
begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida och i kundtjänst på 
kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset, medtag giltig legitimation. 

 
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, 

Storgatan 4, 289 41 Broby. 

 
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt 
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. 

 
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen med 
klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter. 

 
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ 

 

mailto:gdpr@ostragoinge.se
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