Ansökningsblankett för Lärvux Växjö läsåret 2017/2018
Namn: 		

Personnummer:

Gatuadress: 		

Postadress:

Telefon bostad: 		

Mobil:

Ev. kontaktperson i bostaden:

E-post:

Min arbetsplats:		

Telefon arbete:

Ev. kontaktperson på arbetet:

E-post:

Utbildning jag tidigare har gått:
¨ Grundsärskola

¨ Gymnasiesärskola

¨ Träningsskola

¨ Annan utbildning

¨ Särskild utbildning för vuxna

Senaste skolår:

Viktig information:
•
•
•
•

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2017.
Fyll i den eller de kurser du vill läsa på nästa sida.
Söker du flera kurser har du större chans att komma med.
Skicka med betyg från tidigare skolgång om du inte läst
hos oss tidigare.

Vid färre än tre sökande
startas inte kursen.

2017-02

Skicka din
ansökan till:
Växjö kommun
Arbete och välfärd
Vuxnas lärande / Lärvux
Box 1222
351 12 Växjö

Välj kurs!

Så här gör du:

KURSNAMN

NIVÅ

Svenska

Grund

Svenska som andraspråk

Grund

Matematik

Grund

Engelska

Grund

Samhällskunskap

Grund

Historia

Grund

Natur och miljö

Träningsskola

Svenska

Gymnasial

Svenska som andraspråk

Gymnasial

Engelska

Gymnasial

Matematik

Gymnasial

Digital kompetens (kvällskurs)

Gymnasial

Hälsa

Gymnasial

Samhällskunskap

Gymnasial

Historia

Gymnasial

MITT VAL

Använd siffrorna 1, 2, 3 och 4
för att markera de kurser du
vill gå.
Sätt siffran 1 i rutan efter den
kurs du helst vill läsa.
Sätt siffran 2 i rutan efter den
kurs du vill läsa i andra hand.
Sätt siffran 3 i rutan efter den
kurs du vill läsa i tredje hand.
Sätt siffran 4 i rutan efter den
kurs du vill läsa i fjärde hand.

Ansökningar till våra yrkesinriktade kurser samt till kurserna för personer
med förvärvad hjärnskada görs på särskilda blanketter.

Sista
ansökningsdag

För mer information, kontakta Lärvux på 0470 438 89
eller se www.vaxjo.se/vuxenutbildning.

15 maj 2017

Annat önskemål

Sök flera kurser! Då har du större chans att komma med!
¨ Jag vill läsa en kurs

Övriga upplysningar

¨ Två kurser

¨ Tre kurser

