Ansökningsblankett
Snabba spåret – Hösten 2021

Brzi put
El camino
rapido

Snabba
spåret
Fast track
La file
rapide

11 augusti 2021 startar Snabba spåret där du
läser från grundläggande svenska upp till
Svenska som andraspråk 3 samt
Samhällskunskap 1b på gymnasiet. Det är
Vuxenutbildning Skövdes satsning för dig som
behöver och kan lära dig svenska språket
snabbt. Kursen är för dig som har god
studieförmåga, eventuellt tidigare akademisk
bakgrund.

Vill komma snabbt framåt och är beredd att ta stort
ansvar för dina studier? Då är Snabba spåret en
utbildning för dig! Du läser på heltid med obligatoriska
lektioner plus självstudier.
För mer information, kontakta oss på 0500 ‐ 49 80 00
eller gå in på hemsidan:
http://skovde.se/Barn--utbildning/Vuxenutbildning/

Studietid:

2 terminer för hela Snabba spåret (ingång grundläggande svenska),
observera att kursstarten kan variera beroende på vilka förkunskaper du har
i svenska språket vilket också påverkar längden på utbildningen.

Förkunskaper:

SFI‐D eller motsvarande, god studieförmåga, tidigare universitetsstudier är
önskvärt men inget krav

Antagning:

För att bli antagen måste du genomgå ett skriftligt test och en intervju.

Kontaktcenter

Telefon: 0500‐49 80 00

Ansökningsblankett
Snabba spåret

Hösten 2021
Namn

Personnummer

Tfn Mobil

Adress

Postnummer

Ort

E‐post

Tfn hem

Tfn arbete

Tidigare utbildning
SFI‐D
Svenska som andraspråk på
gruvnivå (SAS)
Svenska som andraspråk på gymnasie‐
A/1
nivå (SVA)
B/2
Utländsk utbildning
antal år:
_______________

Starttider
GRUV (SVAS)
11 augusti
Sista ansökningsdag 4 juni
SVA 1
20 oktober
Svenska som andra språk gymnasienivå
Sista ansökningsdag 24 september
SVA 2
19 januari
Svenska som andraspråk 2 gymnasienivå
Sista ansökningsdag 3 december

Du skickar in den här anmälningsblanketten tillsammans med betyg på tidigare slutförda utbildningar
till Vuxenutbildning Skövde. Är du folkbokförd i en annan kommun skickar du den till din
hemkommun.
Mål för dina studier
___________________________________________________________________________________

Datum

Underskrift

_____________________________________

________________________________________

Här kan du ge kommentarer till din ansökan.

Kontaktinformation och besöksadress
Har du frågor om studier så är du välkommen att kontakta våra studievägledare på Vägledningscentrum
Skövde som hjälper dig med dina funderingar.
Vuxenutbildning Skövde
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde

Tfn Kontaktcenter
0500‐49 80 00

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella
personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig
som registrerad.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i Skövde
kommun
Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera ansökan till
vuxenutbildning. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den
påverkan att du inte kan ingå något avtal
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
De som får ta del av dina personuppgifter är personal vuxenutbildning Skövde
Lagringstiden för personuppgifter är 2 år efter avslutad utbildning
Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av
dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling
Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e‐post data
skyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500‐49 80 00
För mer information hur personuppgifter behandlas se www.skovde.se/personuppgifter

