Ansökan till

www.timra.se/vux

Svenskundervisning för invandrare (SFI) i Timrå
1. Personuppgifter:
Personnummer (år- månad- dag)

Man
Flykting
Migrationsverket

Tolkspråk
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon

Nationalitet

Modersmål

Andra språkkunskaper

Skolbakgrund, antal år

Ankomstdag till Sverige

Kommunplacering, datum

Uppehållstillstånd, datum

Kvinna
Övrig invandrare

Mejladress

2. Tidigare kurs i svenska:
Skola

Ort

Tid

3. Underskriften intygar att alla uppgifter är korrekta:
Datum

Underskrift

Sänd ansökan till följande adress:
Vuxenutbildning Timrå
Timrå kommun, 861 82 TIMRÅ

Skolans noteringar
Kontaktperson
Kursstart

Telefon
Studieväg, Kurs

Avbrottsdatum

Anledning till avbrott
Övriga upplysningar
Dina personuppgifter används för att behandla ansökan till SFI. Personuppgifterna på blanketten överförs till vuxenutbildningens databas där de sparas. Ditt
namn sparas även i kommunens ärendehanteringssystem. Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt, begära besked om vilka personuppgifter om
dig som behandlas hos oss. Begäran, som ska vara skriftlig och undertecknad av dig, skickas till
Timrå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 861 82 Timrå.
Om du upptäcker något fel i behandlingen av dina personuppgifter är vi skyldiga att snarast rätta till detta.

Beslut

Beviljas
Beviljas ej
Orsak till avslag
Saknar förutsättningar att klara utbildningen
Utbildningstid överskriden eller att särskilda skäl ej föreligger
Övrigt
Motivering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Underskrift

Titel
Datum

Information
o Vid SFI-utbildningens studieväg 1 erbjuds totalt 6 års utbildning
o Vid SFI-utbildningens studieväg 2 erbjuds totalt 4 års utbildning
o Vid SFI-utbildningens studieväg 3 erbjuds totalt 2 års utbildning
Om du tidigare har studerat SFI kan din ansökan avslås med orsaken utbildningstid överskriden eller att särskilda skäl
ej föreligger.
Skollagen 20 kapitel 9 §:

”Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.
Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
eller annars inte gör tillfredställande framsteg. […]
Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt andra stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på nytt beredas
sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det”.
Elever som har en skälig avbrottsorsak t.ex. arbete, föräldraledighet, annan utbildning, sjukdom mm. kan få återuppta sina
studier.

