
 

 

 

 

Anmälan avser ht 2020 
 

Jag söker till: 

 
 Möbeltapetserare – Historiskt hantverk. 80 veckor (400YH poäng) start v 36 2020 

 

 Byggnadsvård – Interiör och hantverk. 80 veckor (400YH poäng) start v 36 2020 

 

 Möbelsnickare – Historiskt hantverk. 80 veckor (400YH poäng) start v 36 2020 

 
Personuppgifter   
Efternamn 

      
Förnamn 

      
Personnummer 

      

Adress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

Telefon, dagtid (även riktnummer) 

      

Mobiltelefon 

      

E-postadress: 

      

 

Obligatoriska bilagor vid ansökan med betyg. Papperskopior av gymnasiebetyg ska bifogas. 
Gymnasieutbildning  

      

Typ av inriktning Tidsperiod 

      

Bifogar intyg 

 

Jag avser att komplettera med kopior på 

slutbetyg senast den 14e juni 

      

      
 

 

Skicka gärna med ett personligt brev.  

I det personliga brevet berättar du kort om dig själv och ditt intresse och motivation för utbildningen, dina ev 

erfarenheter inom det aktuella området och vad ditt mål med utbildningen är. 

 

    Jag söker med reell kompetens 

 

Om du söker med reell kompetens (saknar gymnasiebehörighet) ska du skicka med intyg/betyg som styrker din 
ansökan, tex relevant arbetserfarenhet. Fortsätt på annat papper om alla referenser inte får plats. 

Intyg/betyg 

      

Typ av arbetslivserfarenhet Tidsperiod 

      

Bifogar intyg 

 

Annan utbildning/kurser 

      

      
 

Skicka gärna med ett personligt brev.  

I det personliga brevet berättar du kort om dig själv och ditt intresse och motivation för utbildningen, dina ev 
erfarenheter inom det aktuella området och vad ditt mål med utbildningen är. 

 

 

Sökandes Underskrift och datum 

 

Maila eller skicka din ansökan till:  

linnea.kempe@kramfors.se eller 

Yrkeshögskolan Höga Kusten, Företagsvägen. 2, 872 80 Kramfors.                    Tel: 0612-80830 

Ansökningsblankett  

 

Ankom: Nr: 

mailto:linnea.kempe@kramfors.se


 

 

  

 

Information till Dig som sökande till Yrkeshögskolan Höga Kusten 

Information om behandling av personuppgifter 

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med 

Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i 

Vuxenutbildningen, Kramfors Kommuns, studerandehanteringssystem. Hanteringen är 

nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna 

administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. De uppgifter du lämnar 

kommer att lämnas ut till den utbildningsledare i respektive utbildning du sökt till. 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också 

komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan 

komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt 

intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar. 

   

Din ansökan är en offentlig handling 

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som 

helst att ta del av. Tänk därför på vilka handlingar du inte vill ska vara tillgängliga för 

allmänheten och bedöm om du vill skicka in dem eller inte. Om du har skyddade 

personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan. 

Dina rättigheter som registrerad 

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa 

uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller 

kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 

 

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos registrator eller dataskyddsombud i 

Kramfors Kommun Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt 

att få dessa korrigerade. 

Dataskyddsombud 

Vuxenutbildningen i Kramfors kommun har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att 

hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära 

information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med 

dataskyddsombudet, kan du vända dig hit  Webblänk (dataskyddspolicy) 

https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/dina-personuppgifter.html 

 

 Jag har läst och godkänner villkoren 
 

https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/dina-personuppgifter.html
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