Ansökan om svenska för invandrare (SFI)
(Application for SFI, Swedish for immigrants)
Vuxenutbildningen
Olof Palmes gata 2
941 33 Piteå
Tel: 0911- 69 60 00
Sökande (The applicant)
Efternamn (Surname, family name)

Förnamn (First name)

Kvinna (Female)

Folkbokförd i Piteå (Registred as living in Piteå)

Ja (Yes)
Gatuadress (Address)

Medborgarskap i land (Citizenship)

Man (Male)

Kom till Sverige (Year of arrival in Sweden)

Personnummer (Personal Identity Number)*
Kom till Piteå (Year of arrival in Piteå)

Nej (No)
Postnummer (Postcode)

Telefon (Phone number)

Ort (City)

E-post (E-mail)

Kontaktperson som talar svenska, namn och telefonnummer (Contact person who speaks Swedish, name and phone number)

Jag omfattas av lagen om etableringsinsatser på Arbetsförmedlingen (I am enrolled in establishment program at Arbetsförmedlingen)
Utbildning (Education)
Första språk (First language)

Övriga språkkunskaper (Other languages)

Antal år i skolan (Total years in school in my home country)

Kan latinska bokstäver (Can read/understand Latin letters/alphabet)

Ja (Yes)

Nej (No)

Tidigare utbildning och utbildningsland (Education and country för education)
Jag har deltagit i SFI-utbildning tidigare. Bifoga kursintyg.
(I have attended SFI before. Attach the course certificate)

Jag är nybörjare i svenska språket (I am a total beginner in Swedish)

Ja (Yes)
Ja (Yes)
Jag har betyg i SFI-kurs. Bifoga betygsdokument. (I have marks/grades from an SFI course. Attach the grade document)
Ja (Yes)
Jag vill studera SFI på (I want to study SFI).

Nej (No)

Dagtid (Daytime)

Distans. För dig med studievana och baskunskaper i svenska. Tillgång till egen dator och
internet krävs. (Distance learning. You must master basic Swedish and have previous experience
of studies. Computer with internet access is required.)

Kursstart (Coursestart)

Februari (February)
Övriga upplysningar (Other information)

Maj (May)

Augusti (August)

November

Underteckna här (Signature)
Datum (Date)

Sökandes underskrift (Applicant´s signature)

Målsmans underskrift, om sökande är under 18 år (Guardian´s signature, if the applicant is younger than 18).
Datum (Date)

Målsmans underskrift (Guardian´s signature)

Information
För att din ansökan ska tas emot måste du ha fått personnummer från Skatteverket. Lämna in den ifyllda blanketten till
Vuxenutbildningen eller skicka den till vuxenutbildningen@pitea.se. Inlämnade personuppgifter behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen.
You must have a personal identity number from the Swedish Tax Agency. Leave the application to Vuxenutbildningen or send
it to vuxenutbildningen@pitea.se. Personal data in this application will be registered according to General Data Protection
Regulation.
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Ifylls av skolan (The schools´ notes/records)
Datum för första folkbokföringsdag i Sverige

Antal timma på tidigare SFI

Uppnått kursnivå

Betyg

Övriga anteckningar

Ifylls av sökande från annan kommun
Du som är folkbokförd i annan kommun än Piteå lämnar in din ansökan till din hemkommun för beslut om interkommunal
ersättning. Ansökan utan påskrift av din hemkommun behandlas inte.
Kursen finns inte i min hemkommun
Jag har min arbetsplats i Piteå kommun
Jag avser flytta till Piteå (bifoga intyg om adressändring)
Annan orsak:

Ifylls av sökandes hemkommun
Interkommunal ersättning tillstyrks

Interkommunal ersättning avslås

Motivering till tillstyrkan/avslag

Datum

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Plats för stämpel
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