
Postadress 
Box7 
783 27 Säter 

Besöksadress 
Jönshyttevägen 4 
Säter 

Telefon 
0225-554 21 

mail 
tommy.berg@edu.sater.se 

1. Personuppgifter

ANSÖKAN TILL VUXENUTBILDNING 
DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM 
Lämnas till din hemkommun 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Ort 

Telefon E-post

Hemkommun modersmål 

Statistiska centralbyrån registrerar endast uppgifter om skolkod, personnummer och tidigare högsta utbildning 

2. Kryssa i din högsta utbildning

☐ Grundskola ☐ saknar motsvarande svensk grundskola
Vilken 

☐ Gymnasieutbildning

☐ Folkhögskola

☐ Högskola/universitet

☐ Annan utbildning
Vilken 

☐ Utländsk utbildning
Antal år 

Vilken 

☐ Avbruten utbildning
3. Nuvarande sysselsättning

☐ Arbetslös och anmäld till AF

☐ Egen företagare

☐ Varslad/uppsagd

☐ Arbetstagare

☐ Studerande

☐ Annat
Vad 

4. Syfte med studierna



5. Studiefinansering

☐ Söker/har sökt studiemedel

☐ Har inte sökt studiemedel

☐ Fritidsstudier
6. Studievägledning

Jag har erbjudits studie- och yrkesvägledning Ja Nej 
Jag har avböjt studie- och yrkesvägledning Ja Nej 

7. Kurser/utbildningar som söks    SFI      Grundvux       Komvux  Särskild utbildning för vuxna 
Ange när du önskar börja studierna 

Kurs/ämne/nivå Poäng Kursstart Kursslut Noteringar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. Övriga upplysningar

OBS! Till ansökan bifogas betygskopior och personbevis. Ofullständig ansökan behandlas inte. (endast personbevis bifogas 
till orienteringskurser) 

9. Namnunderskrift
Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Skicka din ansökan till Vuxenutbildningen, Rådhuset, 783 27 Säter 



Postadress 
Box 7 
783 27 Säter 

 

Besöksadress 
Jönshyttevägen 4 
Säter 

 
 

Telefon  
0225-554 21 
 

 

 

 

mail 
tommy.berg@edu.sater.se 

10. Du som är folkbokförd i annan kommun än Säter (ifylls inte av sökande) 
Din hemkommun avgör om du får studera på gymnasial nivå i annan kommun. Lämna eller skicka alltid din 
ansökan till Vuxenutbildningen i den kommun du är skriven. 

Vi kan inte behandla din ansökan förrän den är påskriven av din kommun. 
 

Beslutet fattat i (ange kommun) 

☐ Interkommunal ersättning tillstyrkes ☐ Interkommunal ersättning avslås 
Motivering 

Namnteckning Namnförtydligande 

Telefon 

Stämpel 

 
    
    

 
 
 

11. Beslut 
 

Vuxenutbildningen i Säters kommun beslutar att 

☐ Ansökan avslås 
Motivering: 
 

 
 

☐ Ansökan godkänns 
Motivering: 
Studiestart: 

 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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