
 

Viktig information: 
 

Sista ansökningsdag är 12 maj 
för start i augusti. 

 
 
 

Ansökningsblankett för Lärvux Växjö 2023/2024 
 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postadress 

Mobil E-post 

Arbetsplats Telefon arbete 

Kontaktperson privat Kontaktperson boende 

 
 
 

 
• På nästa sida fyller du i den/de kurser du vill 

läsa. 

• Söker du flera kurser har du större chans att 
komma med. 

• Om du inte läst hos oss tidigare ber vi dig 

skicka med kopia av tidigare skolgång. 

 
 

Observera: Vid färre än tre sökande startar inte kursen. 
 
 

Om du behöver hjälp och stöd med vilken kurs/kurser du ska välja så är du 

välkommen att kontakta oss lärare. 

Telefon: 0470-438 89 E-post: aovlarvux@vaxjo.se 

 
Skicka din ansökan till: 
Växjö kommun 
Arbete och Välfärd 
Växjölöftet Vuxenutbildning 
Box 1222 
351 12 VÄXJÖ 

mailto:aovlarvux@vaxjo.se


Välj kurs! 

KURSNAMN NIVÅ MITT VAL 

Så här gör du: 
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. 

Sök flera kurser. Då har du större chans att komma med! 

Jag vill läsa en kurs Två kurser Tre kurser 

Annat önskemål 

Övriga upplysningar 

Svenska Grund 
Svenska som 
andraspråk Grund 

Engelska Grund 

Matematik Grund 

Samhällskunskap Grund 
Hem- och 
konsumentkunskap Grund 

Natur och miljö Före detta 
träningsskola 

Svenska Gymnasial 
Svenska som 
andraspråk Gymnasial 

Engelska Gymnasial 

Matematik Gymnasial 

Samhällskunskap Gymnasial 

Hälsa Gymnasial 
Hem- och 
konsumentkunskap Gymnasial 

Trafikantkunskap Gymnasial 
Utbildningsgrupp - 
förvärvad hjärnskada 

Grund/ 
Gymnasial 

Jobba som 
fastighetsskötare Gymnasial 



Senaste skolår 

Jobbmål/utbildningsmål 

Nuvarande sysselsättning (daglig verksamhet, praktik etc.) 

Utbildning jag tidigare gått: 

Grundsärskola Gymnasiesärskola 

Annan utbildning, vilken? 

Särskild utbildning för vuxna 

Träningsskola 



Intresse 

Viktigt för Lärvux att känna till 

Tidigare arbetslivserfarenhet/praktik 
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