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Texta tydligt om du skriver för hand 

Personuppgifter 

Förnamn 

      

Efternamn 

      

Personnummer 

      

Adress 

      

Postnummer och ort 

      

Telefon 

      

E-post 

      

 

Ange din utbildningsbakgrund 

 Folk/Grundskola 

 Gymnasium 2 år eller mindre 

 Gymnasium 3 år eller mer 

 Högskola 

 Utländsk utbildning 

 Avbruten utbildning 

 

Gymnasiekurser på distans (NTi-skolan) eller annan ort. Ansökan hanteras inom 14 dagar. 

Kurs Utbildningsanordnare Önskat startdatum Studietakt %* 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

 * 100 % = 20 kurspoäng/vecka, 50 % = 10 kurspoäng/vecka 

 

Mål för dina studier 

 Behörighet till högre utbildning 

 Erhålla gymnasieexamen/slutbetyg 

 Behöver kursen/kurserna för anställning 

 

Motivera varför du behöver studera på distans istället för att gå en kurs på plats hos oss eller i 
närliggande kommun 

      

 
Glöm inte att bifoga betyg på tidigare studier med din ansökan. Vuxenutbildningen behandlar inte 
ansökningar där bilaga saknas.  
 
Ansökan skickas till: Vuxenutbildningen Skara, 532 88 SKARA 
 

Datum Underskrift 

 ..................................................   ................................................................................................................  
  

Information om hantering av personuppgifter 

Personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan registreras i elevregister, betygshandlingar m.m. För att vi skall kunna göra detta krävs ditt 
samtycke. Genom din underskrift på denna ansökan ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas av Skara kommun. 
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Information om distansstudier på NTI-skolan 

För att erbjuda flexibilitet för kommuninvånare i Skara har kommunen ett avtal med NTI-

skolan för distansstudier. Detta är en tjänst som kommunen betalar för och där debitering 

sker för varje påbörjad kurs även vid tidiga studieavbrott. 

Vuxenutbildningen i Skara har ett antal kurser som du fysiskt kan läsa på plats i Skara. De 

kurser som finns på plats i Skara beviljar vi inte att läsas via distans. Övriga kurser kan du 

ansöka om att läsa på distans via NTI. I första hand godkänner vi kurser som krävs för 

behörighet till högre utbildningar eller om du saknar slutbetyg/gymnasieexamen. 

För att din ansökan ska behandlas ska betyg på tidigare utbildning vara bifogade din 

ansökan samt att du ska ha träffat vår studievägledare och gjort upp en studieplan. 

Studievägledaren når du enklast via mail cecilia.karlsson2@skara.se eller via telefon 

0511-327 44. 

Att läsa på distans ställer stora krav på dig som elev. För att undvika avbrott är det viktigt 

att du i förväg har planerat in tid för distansstudier under de veckor som kursen pågår. På 

NTI kan du studera i olika hastigheter där exempelvis en kurs på 100 poäng tar 5 veckor 

att läsa på helfart och motsvarar heltidstudier. 

Om problem uppstår under din studietid eller om du vill ändra din studietid är det viktigt att 

du tar kontakt med studievägledaren så att vi gemensamt kan försöka lösa problemen. Har 

du avbrutit en kurs tidigare på NTI-skolan innebär det att vi gör en extra prövning av din 

ansökan. 

Välkommen till oss på vuxenutbildningen i Skara kommun. Lycka till med dina studier! 

http://www.skara.se/vux
mailto:vuxenutbildningen@skara.se
mailto:cecilia.karlsson2@skara.se

