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Personuppgifter Personnummer 

Förnamn Efternamn 

Gatuadress Postnummer och ort 

Adress om annan än ovan 

Telefon bostad Mobiltelefon 

E-post

Boende Kontaktperson i boendet 

Telefon E-post

Min nuvarande sysselsättning 

 Arbetslös 

 Studier 

 Sjukskriven 

 Arbete/praktik/daglig verksamhet/annat 

Tel

Tel



Markera det du vill studera 
För mer information om respektive kurs se vår hemsida: www.jarfalla.se/larcentrum 

Kurser på grundläggande nivå, motsvarande träningsskola 

 Språk och kommunikation  Individ och samhälle  Natur och miljö 

Kurser på grundläggande nivå, motsvarande särskola 

 Svenska 

 Svenska som andraspråk 

 Engelska 

 Matematik 

 Samhällskunskap 

 Historia 

 Geografi 

 Religion 

 Biologi 

 Teknik 

 Fysik 

 Kemi 

 Hem- och 
konsumentkunskap 

 Digitalisering  Orienteringskurs 

Kurser på gymnasienivå, motsvarande gymnasiesärskola 

Övrigt 

Har du önskemål om andra kurser? 

Därför vill jag studera: 

 Jag vill att en studie- och yrkesvägledare kontaktar mig. 

Underskrift 

Ort Datum 

Namnteckning 

Viktigt! Bifoga betyg från tidigare utbildningar till ansökan. 

Järfälla Lärcentrum behandlar personuppgifter med hänsyn till den personliga integriteten utifrån gällande 
lagstiftning. Mer information finns på: www.jarfalla.se/larcentrum/personuppgifter 
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