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Blankett för anmälan till slutskedet av grundskoleutbildning för vuxna
Grundskoleutbildning för vuxna vänder sig till personer vars hemkommun är på Åland som har fullgjort läroplikten
men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan (§ 39 LL 2020:32 om barnomsorg och grundskola).
Grundskoleutbildning för vuxna består av läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskurs 1-3), inledningsskedet
(motsvarar årskurs 4-6) och slutskedet (motsvarar årskurs 7-9).
Denna blankett gäller för anmälan till slutskedet av grundskoleutbildningen för vuxna. Anmälan görs till
personens hemkommun. Blanketten fylls i tillsammans med grundskolans elevhandledare, kommunens
tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd person tillsammans med personen som
ska gå utbildningen. Anmälningsblanketten kan också fyllas i tillsammans med personens kontaktperson vid
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet eller Visa vägen.

Ifyllnadsanvisningar:
1. Information om sökande så som sökandes namn, personbeteckning, modersmål, hemadress, telefon och ev.
epostadress.
2. Bakgrund. Här ifylls sökandes tidigare studiebakgrund på Åland eller i hemlandet, antal år, om sökande har
deltagit i svenska för inflyttade (sfi), om sökande har en integrationsplan samt sökandes eventuella andra studier
eller arbetserfarenhet. Till anmälningsblanketten ska bifogas eventuella betyg och intyg så som skiljebetyg, betyg
från hemlandet, språkintyg och andra betyg och intyg som personen har.
3. Datum för ifyllandet. Sökanden skriver under.
4. Kontaktuppgifter till sökandes hemkommun. Uppgifterna fylls i av ansvarspersonen i kommunen.
5. Kommunens underskrift. Blanketten ska undertecknas av utbildningschefen i personens hemkommun.
Kommunen kan välja att ordna utbildningen i kommunens grundskola eller att köpa utbildningstjänster från
annan offentligt finansierad skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Om
kommunen väljer att köpa tjänster skickas blanketten till utbildningsanordnaren. Direktionen för Ålands
folkhögskola har beviljats tillstånd av Ålands landskapsregering att bedriva grundskoleutbildning för vuxna (Beslut
nr 57 U2, ÅLR 2020/10070).
1. Information om sökande

2. Bakgrund

Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Hemortens näradress

Telefonnummer

Hemortens postadress

Modersmål

Kryssa i vilka studier den sökande har genomfört. Bifoga kopior av
betyg/intyg över sökandes studieprestationer.
☐ Grundskola på Åland

(antal år)

☐ Grundskola från annat land

(antal år)

☐ SFI, nivå:
☐ Inledningsskedet/Medis
☐ Integrationsplan
☐ Annat:
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3. Datum för ifyllandet

Datum:
Klicka eller tryck här för att ange
datum.

Sökandes underskrift

4. Kommunens kontaktuppgifter

Kommunens namn:

Kontaktperson:

Telefon:

Epost:

Datum:
Klicka eller tryck här för att ange
datum.

Underskrift av ansvarig
tjänsteman i kommunen

5. Kommunens underskrift

