
 

 

 

Informationsuppgifter 
 

Efternamn Förnamn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

E-post Telefon Mobil 

 
 
Tidigare utbildning: 

 
Skola och antal år 

 
Avslutad vilket år 

Grundskola/Grundsärskola  

 

 

 
Gymnasiet/Gymnasiesärskola  

 

 

 
Annan utbildning  

 

 

 

 

Jag vill läsa följande kurser: (Max 2 kurser samtidigt) 
 

Grundläggande särvux, ange önskemål 1, 2, 3 osv. 
 

 
Språk och kommunikation * 

 
Individ och samhälle * 

 

 
Natur och miljö * 

 

 
Matematik 

 
Engelska 

 
Samhällskunskap 

 
Kemi 

 
Geografi 

 

 
Biologi 

 

 
Historia 

 
Fysik 

 
Religion 

 

 
Svenska 

 

 
Hem – och konsumentkunskap 

 

 
Teknik 

 

*Särvux motsvarande träningsskola Var god vänd 

ANSÖKNINGSBLANKETT TILL 
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR 
VUXNA 

 
Ansökan skickas till: 
KompetensCentrum, 522 83 Tidaholm 
Tel:0502-60 61 73 , 60 62 60 



Gymnasial särvux, ange önskemål 1, 2, 3 osv. 

Svenska Datorkunskap 

Engelska Matematik 

Samhällskunskap 

Ev. tilläggshandikapp eller annat som är viktigt för oss att veta 

Uppgifter kontaktperson 

Underskrift 

OBS! 

Bifoga kopia på tidigare särskoleutbildning, betyg, intyg eller annan utredning 
inför start på Särskild utbildning för vuxna. 

Välkommen med din ansökan! 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro E-post
522 83 TIDAHOLM Kompetens 0502-60 60 00 vx 0502-60 63 50 12 14 20-4 tidaholms.kommun@tidaholm.se

Centrum 
Tidaholm Hemsida 

www.tidaholm.se 

Telefon kontaktperson Kontaktperson 

Sökandes underskrift 

I För mer information kontakta oss på KompetensCentrum i Tidaholm! 

Skriv ut Återställ 

Datum 

mailto:tidaholms.kommun@tidaholm.se
http://www.tidaholm.se/
moan0602
Markering



Information om behandling av personuppgifter
• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är barn- och

utbildningsnämnden.
• Kommunens dataskyddsombud kan kontaktas på dataskydd@tidaholm.se.
• Ändamålet med behandlingen är att lagra och hantera personuppgifter för att bedriva

skolverksamhet.
• Behandlingen grundar sig på myndighetsutövning, det vill säga registrering som är nödvändig för att

en myndighet ska kunna sköta sin uppgift.
• Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är personal inom barn- och

utbildningsförvaltningen samt elever och vårdnadshavare inom vissa delar. Då kommunen är en
myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man följa av lag om inte
grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

• Personuppgifterna gallras enligt kommunens dokument- och informationshanteringsplan.
• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av

personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i
övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.

• Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att föra över
personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

• Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av
behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.

• Registrerad har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
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