Ansökan till svenskundervisning
för invandrare, sfi
Efternamn/förnamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnr, ort

E-post

Tidigare utbildningar (ska alltid fyllas i)
Medborgarskap

Utländsk utbildning, antal år

Hemspråk

Utländsk examen

Övriga språk

Tidigare sfi-studier, antal månader

Ankomst till Sverige (år, månad, dag)

Sfi-betyg/kurs

Första folkbokföringsdatum i Sverige (år, månad, dag)

Boendeform

☐
☐

Eget boende
Anläggningsboende, LMA/dossiernr: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etableringsplan

☐
☐

Ja, t.o.m. ÅÅMMDD: 20 _ _ - _ _ - _ _
Nej

Jag vill läsa hos följande utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen, Borås stad ☐ Dagkurs ☐
Alma folkhögskola
☐ Dagkurs
Fristad folkhögskola
☐ Dagkurs

Kvällskurs ☐

Distans ☐ Flexibelt
studiecentrum

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och överensstämmer med verkliga förhållanden.
Studerandes underskrift ______________________________________ Datum: ________________

__________________________________________________________________________________________________
Vuxenutbildningen
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Fabriksgatan 12
501 80 Borås
033-35 81 27
komvux@boras.se

J
a
g
f
ö

Efter ansökan kommer du via sms att bli kallad till ett möte hos studievägledare för samtal inför Sfi.
Har du inte uppgett något mobilnummer får du kallelsen via brev eller e-post. Du måste deltaga i
detta möte innan du blir kallad till start på kursen.
Om du inte kan komma till mötet på utsatt tid, om du behöver tolk eller om du byter mobilnummer,
vänligen kontakta Sfi.
Om du uteblir från mötet utan att ha kontaktat Sfi kommer du att bli borttagen ur kön och
måste ansöka igen.
Ansökningen skickas/lämnas till Vuxenutbildningen (se adress nedan)

Så tar vi hand om dina personuppgifter

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas som underlag för din ansökan i enlighet
med dataskyddsförordningen.
För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter, gå in på boras.se/pub eller kontakta
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningsnämnden är personuppgiftsansvarig för vuxenutbildningen och nås via
utbildning@boras.se.

__________________________________________________________________________________________________
Vuxenutbildningen
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Fabriksgatan 12
501 80 Borås
033-35 81 27
komvux@boras.se

