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Ansökan till kurser  
Särskild utbildning för vuxna Tranemo 

Ansökan avser  
Namn Personnummer 
            

Gatuadress Postnummer och ort  
            
Telefon bostad Mobiltelefon  
            

 

Nuvarande sysselsättning  
Daglig verksamhet/praktik Telefon 
            

Annat: Telefon 
            

 

Får vi kontakta din arbetsplats om vi behöver mer information?  
JA  NEJ  
 
Tidigare skolgång (skicka med kopior av intyg och betyg)  

 Tranängskolan    Grundsärskolan  
 Gymnasiesärskolan nationellt program    Folkhögskolan 
 Gymnasiesärskolan individuellt program  Särskild utbildning för vuxna 

 

Övriga upplysningar, exempelvis behov av särskilda hjälpmedel…  
 

      
 

 

Jag vill lära mig mer om:  
 

      
 

 

 Annat modersmål än svenska: 
Språk: 
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Sätt ett kryss i rutan för den eller de kurser du vill gå: 
 
Orienteringskurser   

 Studie och yrkesval   SGRORI1A 
 Studieteknik, hur jag lär mig SGRORI1B 
 Vilken kurs jag vill gå på särvux SGRORI1C 
 Validering – vad du kan  SGRORI1D 

 
Kurser på grundläggande nivå, motsvarande träningsskolan  

 Individ och samhälle   SGRIND7 
 Natur och miljö   SGRNAT7 
 Språk och kommunikation  SGRSPR7 

 
Kurser på grundläggande nivå   Kurser på gymnasial nivå 

 Biologi   SGRBIO7   Biologi  
 Engelska    SGRENG7   Engelska  
 Fysik    SGRFYS7   Fysik 
 Geografi    SGRGEO7   Geografi  
 Hem och konsumentkunskap SGRHEM7   Hem och konsumentkunskap 
 Historia   SGRHIS7   Historia  
 Kemi   SGRKEM7   Kemi 
 Matematik   SGRMAT7   Matematik 
 Religionskunskap   SGRREL7   Religionskunskap 
 Samhällskunskap   SGRSAM7   Samhällskunskap 
 Svenska   SGRSVE7   Svenska 
 Svenska som andraspråk SGRSVA7   Svenska som andraspråk 
 Teknik   SGRTEK7   Teknik 
 Datorkunskap     Datorkunskap 
 Estetik       Estetik  

 
Temakurser  

 Bygga bil 
 Kläder och stil 
 Ipad och datorer  
 Skapa med färg och form  

 
Alla kurser på grundläggande nivå är indelade i delkurser. Du kan läsa hela kursen eller delar av den. 
Kryssa i den kursen eller de kurser du vill gå, även om du bara vill läsa en del. 
 
Önskemål om andra kurser  

 

      

 
Underskrift  

Sökandes underskrift 
      
Namnförtydligande  Datum  
            
Behjälplig vid ansökan (namn och telefonnummer) 
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Ansökan 
Ifylld blankett kan du skicka in digitalt, via post eller lämna på särvux. 
 
Digitalt 
Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till: 
E-post: maria.oscarsson@tranemo.se  
 
Via post 
Fyll i blanketten och skicka den till: 
Särvux (Maria Oscarsson) 
Brogatan 11 
514 80 Tranemo 
 
Lämna till särvux 
Lämna in din ansökan direkt till särvux på Brogatan 11 i Tranemo (medborgarhuset i källaren). 
Öppettider är onsdagar och torsdagar mellan 08.00-16.00 (lunchstängt mellan 11.00–12.00).  
 
Kontakt 
Maria Oscarsson – Specialpedagog  
E-post: maria.oscarsson@tranemo.se 
Telefon: 070-886 94 19 
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