Ansökan Grundkurs Trädgård
Vuxenutbildning på gymnasienivå
A. Sökt utbildning
Markera för den utbildning du söker eller fyll i vilka kurser du söker
Utbildning
Omfattning
Gymnasiepoäng
☐ GrundkursTrädgård

Heltid

Startdatum

1000 poäng

VT 2022

☐ Trädgårdsodlingplantskoleväxter
☐ Marken och växternas
biologi
☐Trädgårdsanläggning
specialisering

☐ Trädgårdsodlinggrönsaker, frukt o bär

Enstaka kurser (Varje kurs omfattar 100 poäng)
☐ Odling i växthus 1

☐ Odling i växthus 2

☐ Skötsel av utemiljöer 1

☐ Beskärning och
trädvård

☐Trädgårdsanläggning 1

☐Trädgårdsanläggning 2

B.

☐Växtkun 1

☐Växtkun 2

☐ Fordon och redskap

Personuppgifter

Förnamn
.

Efternamn
.

Adress
.

Postnr & Ort
.

Personnr
.

Telefon
.

E-post
.

Folkbokföringskommun
.

C. Urvalskriterier
Markera för det/de alternativ som stämmer in på din situation

☐ Jag önskar fullfölja påbörjade studier enligt en studieplan som upprättats i samråd med min hemkommun
☐ Jag har inte ett slutbetyg från gymnasiet (gymnasieexamen)
☐ Jag har inte genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
☐ Jag har arbete
☐ Jag är arbetslös sedan datum
☐ Jag är varslad/uppsagd sedan datum
☐ Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
☐ Jag behöver utbildningen för planerat yrkesval

D. Förkunskapskrav
Grundskola
Godkänt betyg i svenska från åk 9 eller godkänt betyg i ”Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
grundkurs 3” om du har ett annat modersmål än svenska.
Anvisningar för ansökan se sida 2. OBS! Skicka även sid 2 till kommunen!

E. Övriga upplysningar

Ort & Datum

Underskrift

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.
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Anvisningar för ansökan:
Du skickar ansökan till:
Himmelstalunds utbildningscentrum
Box 713
601 16 Norrköping
Skicka ansökan till oss och din kommun senast 15:e november, men vi tar
på denna utbildning även emot sena ansökningar.
SKICKA INTE SOM REKOMMENDERAT BREV!
Du skickar följande handlingar till din hemkommun:
•

Kopia på ansökan inkl. denna sida.

•

Personbevis från Skatteverket.

•

Kopia på betyg från din högsta utbildning.

•

Kopia på betyg från ”Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
grundkurs 3” om du har ett annat modersmål än svenska.

Gå in på din hemkommuns hemsida för att se om det är fler
handlingar som kommunen vill få in. Där hittar du även adressen dit
handlingarna ska skickas.
Din hemkommun meddelar sedan både dig och oss om du får bifall
eller avslag på din förfrågan om betalning av din utbildning.
Betalningen avser endast avgift för utbildningen. Ditt eget uppehälle
ombesörjer du själv genom att t.ex. söka CSN.
Hemkommunen skickar dina ansökningshandlingar till oss
tillsammans med beskedet. Observera att ett bifall inte betyder att
du har antagits till utbildningen.
Meddelande om antagning skickas från oss via mail i december.
Personuppgifter lämnas för information till CSN och SCB.
Viktigt att veta:
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.
Information till kommunerna:
Ansökningshandlingar samt yttrande skickas till adressen ovan.
Vid avslag skickas endast yttrande.
Aktuella priser på våra utbildningar hittar ni under ”Vuxenutbildningar” på vår
hemsida www.nbg.nu
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