
Postadress Besöksadress Telefon 
Vuxenutbildningen Jönshyttevägen 4  0225-55421 
Rådhuset Säter  
783 27 Säter   
 

  Ansökan SFI / Application SFI 
  -Svenska för invandrare / Swedish for immigrants 

 
☐  Kvinna / Female ☐ Man / Male Personnummer / ID number Ankomst till Sverige / Arrival to Sweden 

Efternamn / surname Förnamn / first name 
 
 

Adress Postnummer / postal code Ort / city 
 
 

Telefon / phone number Anhörig / Relative Telefon / phone number 

Dina personuppgifter används för att databehandla din kursansökan / Your personal information is used in our 

computer systems. 

☐ Flykting / refugee ☐ Övrig invandring / immigrant Hemland / country of birth Hemspråk / first language 

Andra språk / second language Behärskar latinska alfabetet / knows the latin alphabet 

☐ Ja / yes             ☐ Nej / no                         

 

Utbildning i hemlandet / Education in home country 

Utbildning / Education Antal år / years 

  

  

  

Regelbunden skolgång / regular schooling 

☐ Ja / yes                        ☐ Nej / no 

 

Arbete i hemlandet / profession (work) in home country 

Arbete / Work Antal år / years 

  

  

  

  

 

Tidigare SFI studier / Earlier SFI studies 
Ort / place Nivå / level Intyg/betyg bifogas / grades or certificate attached 

 

Datorvana / computer knowledge 
☐ Ja / yes          ☐ Nej / no Ange / specify 

 

 

 

 



Postadress Besöksadress Telefon 
Vuxenutbildningen Jönshyttevägen 4  0225-55421 
Rådhuset Säter  
783 27 Säter   
 

 

Utbildningsmål i Sverige efter avslutad SFI / Educational goals in Sweden after finished SFI 

 

 

Hälsotillstånd eller handikapp / Healthstatus or disabilities 
Syn / Eyesight 

☐ Ja / yes          ☐ Nej / no       

Om ja, ange vilket / If yes, write disability  

Hörsel / hearing 

☐ Ja / yes          ☐ Nej / no 

Om ja, ange vilket / if yes, write disability 

Annat / other 

 

Familjeförhållande i Sverige / Family situation in Sweden 

 

 

Underskrift / signature 
Ovanstående uppgifter stämmer och får registreras / information is correct and can be registrered 

Ansökningsdatum / application date 

Namnteckning / signature Namnförtydligande / text your name 

 

Ifylles av ansvarig lärare / filled in by school 
Namn, lärare  Kursstart 

Placering 

SFI A 
 

B 
 

SFI B 
 

C 
 

SFI C 
 

D 
 

 



Information om personuppgiftsbehandling 

Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) 
behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera skolgång. Behandling av dina 
personuppgifter är en förutsättning för att enligt Skollagen kunna erbjuda utbildning.  

Vi registrerar namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall registreras även 
andra personuppgifter som t.ex. modersmål och hälsotillstånd. Uppgifter inhämtas också 
från folkbokföringsregistret för att ha ett uppdaterat adressregister. 

Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. 
Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av barn- och utbildningsnämnden beslutad 
dokumenthanteringsplan.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag.  

Barn- och utbildningsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag 
som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter. 

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som barn- och 
utbildningsnämnden behandlar. Kontakta i så fall barn- och utbildningsnämnden och begära 
informationen.  

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.  
Du kontaktar barn- och utbildningsnämnden enligt nedan: 

Säters kommun 
Barn- och utbildningsnämnden  
Box 300,  
783 27 Säter. 
Tfn 0225-552 00 
E-post: bun@sater.se 

Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud: 

Säters kommun 
Att: Dataskyddsombud   
Box 300 
783 27 Säter. 
Tfn 0225-550 00 
E-post: dataskyddsombud@sater.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/). 
 

mailto:dataskyddsombud@sater.se
https://www.datainspektionen.se/
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