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Målet med min utbildning
Fortsätta pågående studier
Läsa in gymnasiekompetens
Behörighetskomplettering
Kompetensutv. Inom mitt yrke
Ändra yrkesval
Annan orsak

Jag vill ha

Finansiering av studierna
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Noteringar SYV

Du som är folkbokförd i en annan kommun
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• Du lämnar ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun
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Ansökan
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Behandling av personuppgifter
De uppgifter som du lämnar till Gagnefs kommun behandlas av oss för handläggning, administration och uppföljning av ditt ärende. Behandlingen utförs i
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