Ansökan till SFI

SFI:21.1

Datum

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Sign:

Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

E-postadress

Telefonnummer

Flykting/övrig invandring

Ankomst till Sverige, år och datum

Dagtid

Önskemål om tidpunkt för studier

Kvällstid

Språk modersmål (ett eller flera kryss)

Övriga språk

Språk

Språk

Pratar

Läser

Skriver

Pratar

Läser

Skriver

Studerat?

Nej

Ja, antal år:

Studerat?

Nej

Ja, antal år:

Övriga språk

Övriga språk

Språk

Språk

Pratar

Läser

Skriver

Pratar

Läser

Skriver

Studerat?

Nej

Ja, antal år:

Studerat?

Nej

Ja, antal år:

Har läs- och skrivsvårigheter?

Ja

Nej

Tidigare skolgång
Antal år i skolan

Land

Grundskola antal år:

Gymnasium antal år:

Yrkeshögskola/högskola/universitet antal år:

JA

NEJ

Handlingar/dokument från tidigare studier (betyg/examen)

JA

NEJ

Om JA vid tidigare fråga. Har handlingarna/dokumenten översatts och skickats till UHR, socialstyrelsen?
JA

NEJ

Arbetslivserfarenhet/Erfarenheter/Intressen
Erfarenheter, yrken och intressen

Kan du använda en dator?

JA

NEJ

Mål med studierna och framtiden?
Elevens tankar om skolan och planer om framtiden

Har du studerat på SFI tidigare?

JA

NEJ

Om JA, på vilken skola/kommun har du studerat tidigare? Hur länge studerade du? Vilken kurs gick du på? Om du har betyg/omdöme ska du bifoga dessa
med ansökan till SFI.

Övrig information
Övrig information

Underskrift
Datum

Namnteckning

Ansökan skickas till: Lomma kommun, Lärcentrum, 234 81 Lomma
Planerad kurs på SFI
Studieväg:
Grupp:

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13
Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan
behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de
gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på
blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. 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 uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på barnutbildningsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud.barnochutbildningsnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

