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Personuppgifter
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Arbetsställe

Hemadress

Telefon bostad

Postnummer och ortsnamn

Folkbokföringskommun

Nationalitet
□Svensk □Annan, ange vilken:

E-postadress

Valda kurser

Kurskod

Studietakt

arbete/mobil

Startdatum

Slutdatum

Tidigare slutförd utbildning
Grundskola 7 år eller kortare

Annan utbildning, ange vilken:
_________________________________________________

Grundskola 8 år eller längre
Tvåårig gymnasieskolan eller motsvarande utbildning
t ex fackskola, yrkesskola.
Tre- eller fyraårig gymnasielinje eller program, ange
vilket samt avslutningsår.
_______________________________________________
Eftergymnasial utbildning (Högskola/KY utbildning)
Ange vilken:
_______________________________________________

Utländsk utbildning:
_________________________________________________
Kommunal vuxenutbildning. Samlat betygsdokument
eller slutbetyg. Ange vilket, bifoga kopior.
_________________________________________________
Folkskola
Annan utbildning, ange vilken samt antal månader/år.
_________________________________________________
_________________________________________________

Motivera ditt val av utbildning

Eventuell erfarenhet inom sökt utbildningsområde

POSTADRESS
Norsjö gymnasium- och
vuxenutbildning
Skolgatan 26
935 32 NORSJÖ

BESÖKSADRESS
Skolgatan 26

TELEFON
0918-142 70, skolexp
0918-141 83, SYV
0918-142 75, rektor

BANKGIRO
Norsjö kommun
Bankgiro 5741-0151

ORGANISATIONSNUMMER
212000-2858
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CSN
För att få möjlighet att erhålla det högre bidraget så ska du vara inskriven som arbetssökande på
arbetsförmedlingen och ett intyg på detta ska bifogas ansökan till CSN. Ansökningsblanketten hittas på
www.csn.se.
Folkbokförd i annan kommun.
Du som inte är folkbokförd i Norsjö kommun ska lämna ansökningsblanketten till din hemkommun som
ska godkänna att du får studera i Norsjö. Beslutet bifogas ansökan.

OBS! Bifoga kopia av betyg och/eller tjänstgöringsintyg som styrker eventuell
yrkeskompetens. Ofullständig ansökan behandlas inte.
Ansökan skickas till:
Norsjö gymnasium- och vuxenutbildning
Skolgatan 26
935 32 Norsjö
__________________________ _______
Ort och datum

__________________________ _______
Ort och datum

__________________________
Sökandens underskrift

__________________________ _______
Underskrift av för kommunen behörig tjänsteman
Skolans namn och telefon (Stämpel)

□ Ansökan beviljas
□ Ansökan avslås
Skäl till avslagen ansökan _______________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vid överklagan av beslut kontakta Norsjö gymnasium- och vuxenutbildning.

POSTADRESS
Norsjö gymnasium- och
vuxenutbildning
Skolgatan 26
935 32 NORSJÖ

BESÖKSADRESS
Skolgatan 26

TELEFON
0918-142 70, skolexp
0918-141 83, SYV
0918-142 75, rektor

BANKGIRO
Norsjö kommun
Bankgiro 5741-0151

ORGANISATIONSNUMMER
212000-2858

