
  

 

 

 
 

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna 

 

 

Ev god man eller förvaltare, namn och telefon: Närmast anhörig, namn och telefon: 

 

Tidigare utbildning 

 Grundsärskola 

 Gymnasiesärskola 4 år 

 Särvux ……. år 

 Annan utbildning ……. år 

 

Arbetsförhållanden 

 Deltar i daglig verksamhet 

 Anställning  

 Annat, vad? ……………………. 

 Behöver personlig assistent i skolan 

 

Sökandens underskrift 

Datum Namnunderskrift 

 

Beslut om utbildning (ifylles ej av sökanden) 

 Beviljas 

 Beviljas ej. Motivering till avslag: 

 

Datum: 

 

 

 

Rektor, Vuxenutbildningen Höganäs kommun 

 

Anmäld till Särvux: Datum för kursstart: 

 

  
Kunskapsforum  

Långarödsvägen 30  Telefon: 042-33 78 26 

263 34  Höganäs Epost: kunskapsforum@hoganas.se  

 
Vill du överklaga beslutet ska du göra det skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska 
ändras och varför du vill ha en ändring. Namn, adress och telefonnummer ska anges i överklagandet. Formulera texten i din överklagan till 

Skolväsendets överklagandenämnd, men skicka brevet till Höganäs kommuns utbildningsnämnd (adress nedan) senast tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. 
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas och hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Vill du veta vilka 

uppgifter om dig som finns registrerade hos oss? Skicka en begäran till Höganäs kommun, Utbildningsnämnden, 263 82 Höganäs. 
 

Obs! Fyll även i blankettens baksida → 

Förnamn  

 

 

Efternamn 

 

Personnummer 

 

 

Gatuadress 

 

 

Postnummer och ort 

Tfn bostad 

 

 

Tfn arbete Födelseland Modersmål 

Mobiltfn E-postadress 



 
 

Ansökan avser studier på grundläggande nivå  
(motsvarande grundsärskolan): 

 

Kursnamn Kurskod Val (i ordning) 
Svenska SGRSVE7  
Svenska som andraspråk SGRSVA7  
Matematik SGRMAT7  
Engelska SGRENG7  
Biologi SGRBIO7  
Fysik SGRFYS7  
Kemi SGRKEM7  
Teknik SGRTEK7  
Historia SGRHIS7  
Religionskunskap SGRREL7  
Samhällskunskap SGRSAM7  
Geografi SGRGEO7  
Hem- och konsumentkunskap SGRHEM7  

NO-ämnen samt Hemkunskap ges ej i Höganäs hösten 2017 

 

Ansökan avser studier på grundläggande nivå  
(motsvarande träningsskolan): 
 

Kursnamn Kurskod Val (i ordning) 
Individ och samhälle SGRIND7  
Natur och miljö SGRNAT7  
Språk och kommunikation SGRSPR7  

 

Ansökan avser studier på gymnasial nivå: 
(motsvarande gymnasiesärskolan): 

 

Kursnamn Kurskod Val (i ordning) 
   

   

   
   

   
 


