Svenska för invandrare, SFI
1 (2)
ANMÄLAN för dig som inte är folkbokförd i Västerås stad
Datum

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

c/o adress

Telefon

Ort

E-post
Hemkommun

Modersmål

Har du behov av tolk i ett kartläggningssamtal?

Ja

Nej

Ange här varför du söker SFI i Västerås

Tidigare studier i svenska (när/var/omfattning)

Om hemkommunen beviljar din ansökan så kommer du kallas till ett kartläggningssamtal.
Till detta möte ska du ta med dig personbevis från Skatteverket.

Hemkommunens yttrande/beslut
Interkommunal ersättning betalas till Västerås stad

1313

2016-01

Västerås stad, Servicepartner

Interkommunal ersättning betalas ej till Västerås
Eventuell tolkkostnad vid ett kartläggningssamtal betalas till Västerås stad
Motivering för avslag

Hemkommunens beviljande avser
Kvällsstudier cirka 6 tim/vecka

Studier under perioden:

Dagstudier, heltid cirka 30 tim/vecka

Studiemål:

Dagstudier, deltid cirka 15-25 tim/vecka

Utan begränsning

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Vuxenutbildningscentrum
721 87 Västerås

Besöksadress
Kopparbergsvägen 6
E-post
vuc@vasteras.se

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se/vuc

VÄSTERÅS STAD
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Underskrift
OBS! Vid avbrott i studier ska nytt avtal godkännas innan studier kan återupptas.
Fakturaadress (om annat än stämpel)

Stämpel

Kommun

Underskrift

Datum och ort

PuL. För att administrera din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i IT-system. För att kontrollera lämnade uppgifter kan ytterligare information
komma att hämtas från andra myndigheter. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Du kan begära att få ett
registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig. Skriv till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är
personuppgiftsansvarig. Uppgifter i IT-system omfattas normalt av offentlighetsprincipen och det innebär att de flesta uppgifter som lämnas på denna blankett
kan lämnas ut som allmän handling om någon begär att få se dem, utom i de fall uppgifterna omfattas av offentlighets- och sekretesslagens regler.

Information till hemkommunen och prissättning
Om hemkommunen beviljar ansökan och därmed svarar för den studerandes kostnader för
SFI i Västerås gäller följande:
Den studerande får besked från Västerås stad om att interkommunal ersättning beviljas, om
ansökan avslås så ansvarar hemkommunen för informationen. Den sökande kallas sedan till
kartläggningssamtal där han/hon har möjlighet att välja anordnare utifrån hans/hennes
förutsättningar och mål. Även hemkommunens beslut angående studieform och studiemål
påverkar den sökandes valmöjligheter. Personbevis medtages.
Följande anordnare finns att välja mellan:
 ABF
 Astar
 Back to work
 Eductus
 Folkuniversitetet
 Frimanska VUX
 Hermods
 Jensen
 Lernia
 MedLearn
 Miroi
 Montico
 Sigma Academy
Fakturering sker fem gånger om året. Kostnaden för kursen är 40-50 kronor per närvarotimme.
Kostnaden varierar utifrån studieform samt den studerandes studieväg.
SFI-frågor besvaras av Vuxenutbildningscentrum på telefon 021-39 17 49.

