
Ansökningsblankett 
Lärvux

Datum               Underskrift

____________________________________ _______________________________________________________________

Ansöka kan du göra kontinuerligt.

Namn Personnummer Telefon mobil

Adress Postnummer Ort

Namn & telefon närmast anhörig Telefon dagtid

 Grundläggande nivå

Ange din tidigare utbildning

  Svenska

  Engelska

  Matematik 

  Svenska som andraspråk

  Samhällskunskap

  Historia

  Geografi

  Religionskunskap

 Biologi

 
Natur och miljö 

  Konsumentekonomi

Gymnasial nivå

  Information och kommunikation    Engelska

Du ansöker genom att sätta ett kryss i rutan för den eller de kurser du vill läsa.

  Individ och samhälle

   Språk och kommunikation 

   Svenska   Konsumentekonomi

Matematik                

Digitalt skapande

Éstetisk verksamhet   Bild    Hälsa



Hur ansöker du?
Skickas till:
Vuxenutbildning Skövde
Wennerbergsgata 2
541 50 Skövde

Kontaktinformation.
Lärare Jessika Arvidsson tfn 076-535 53 29
Studievägledare Patrik Clausén tfn 0500-49 77 16
Lärare Camilla Settergren tfn 072-207 45 73

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden 
för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad. 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i 
Skövde kommun

• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera ansökan till vuxenutbild 
ning. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den påverkan att du 
inte kan ingå något avtal

• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
• De som får ta del av dina personuppgifter är personal vuxenutbildning Skövde
• Lagringstiden för personuppgifter är 2 år efter avslutad utbildning
• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av 

dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling
• Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/hand- 
 ling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att 

överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsyns 

myndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post data

skyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00

För mer information hur personuppgifter behandlas se www.skovde.se/personuppgifter




