
 

Ansökan Djurvård 
vuxenutbildning på gymnasienivå 

 

 Dokumenttyp:  Utfärdande verksamhet: 
Blanketter och mallar 

 
Sida 1/2 

 
Himmelstalundsgymnasiet 

 
 

 Sökt utbildning Omfattning Gymnasiepoäng Startdatum 

 Djurvård 
 

Heltid 900 p 
(500p+400p) 

VT 2021 

 
Personuppgifter: (texta tydligt, ange din e-postadress då vi ofta skickar ut information via 
mail) 
 
Förnamn Efternamn 
  

Utdelningsadress Postnummer och ortsnamn 
  

Personnummer E-post 
  

Telefon hemmet Mobiltelefon 
  

Folkbokföringskommun    
    

 
Högsta påbörjade utbildning: 
A Grundskola  

B Gymnasium Anvisningar för ansökan se sida 2. 

C Högskola  
 
 
Övriga upplysningar: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

 
Sökandes underskrift: 

 
Datum: 

 
 
………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………….. 

  
 
Med din underskrift intygar du att alla uppgifter du fyllt i är korrekta. 
Om det, vid en kontroll visar sig att dina uppgifter inte stämmer kan du omgående stängas av 
från  utbildningen och bli återbetalningsskyldig för erhållen studiefinansiering. 
 
 
  



 
 
 

  Dokumentnummer 
  36608.3 

 

 Dokumenttyp:  Utfärdande verksamhet: 
Blanketter och mallar 
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Himmelstalundsgymnasiet 

 
 

Anvisningar för ansökan: 
 
Sökande skickar sin ansökan till 
 
Vreta utbildningscentrum 
Järngården 3 
585 76 Vreta Kloster 
 
EJ som rekommenderat brev.  
 
Till ansökan skall alltid bifogas: 
  
• Personbevis 
• Kopia av betyg från din högsta påbörjade utbildning.  
• Personligt brev med syfte och mål med utbildningen. 
 
Ofullständig ansökan behandlas ej. 
 
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. från grundskolan är ett krav för att klara 
utbildningen. 
 
Skolan vidarebefordrar ansökan till respektive hemkommun angående förfrågan om finansiering av 
utbildningsplatsen. 
 
Vid godkänd finansiering gör skolan sedan ett urval under december. Meddelande om antagning 
skickas via mail. 
 
Personuppgifterna lämnas för information till CSN och SCB. 
 
Viktigt att veta: 
 
Utbildningen är förlagd till Himmelstalunds utbildningscentrum i Norrköping. 
 
Tillgång till egen bärbar dator är ett krav för att kunna genomföra utbildningen. 
 
För att få tid till eventuell överklagan av kommunens beslut bör du skicka in din ansökan så snart 
som möjligt. 
 
 
 
Sista ansökningsdag: 
 
15 november 
 
Start i januari. 
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