Ansökan till Svenska för lastbilsförare, SFL, HT 2019
Sista ansökningsdatum 24/5. Intester v. 23-24. Kurstid: 5/8 – 20/12.

Personuppgifter
Fyll i följande uppgifter om dig själv:
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon mobil

Ort

E-postadress (skriv tydligt!)

Grundläggande krav
Du kan söka utbildningen om
 du har betyg för avklarad Sfi C eller D, men inte SVA grund
 du har svenskt B-körkort
 du har kört tung lastbil yrkesmässigt i ditt hemland minst 1 år

Kunskaper i svenska
Sfi:

Personnummer

Betyg B

Betyg C

Betyg D

SAS Nivå: .........

Förarkompetens
Vilket datum tog du B-körkort?
Datum: ................................................................

OBS! Du måste ha körkortstillstånd grupp II eller III för att
kunna bli antagen till utbildningen.
Ansökningsblankett för körkortstillstånd finns på Körkortsportalen
under fliken E-tjänster.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/
Till ansökan om körkortstillstånd bifogar du ett läkarintyg.
Det kan ta upp till tre veckor att få tillståndet efter att man har betalat.
Transportstyrelsens kundtjänst kan svara på frågor:
Tel. 0771- 81 81 81. Tillståndet är giltigt i 5 år.

Har du körkort för tung lastbil från ditt hemland?

Ja
Nej
Ja

Har du kört tung lastbil (över 7 ton) i ditt hemland?

Hur länge körde du tung lastbil? .......................

Ja

Har du kört något annat tungt fordon också
som till exempel buss eller mobilkran?
Har du svenskt truckkort?

Nej

Nej Vilken typ av fordon: ............................................................

Nej

Ja

Vilken typ?

A-truck

B-truck

C-truck

Skolbakgrund / språk
Hur länge har du gått i skolan i ditt hemland?

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

Vilket är ditt hemland? ..............................................
Vad är ditt hemspråk? ...............................................
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta: ....................................................
Datum

Skicka ansökan till:
Anders Åström
c/o STFG
Kungens kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
OBS! Bifoga kopia på
körkortstillståndet och Sfibetyg

....................................................................................
Namnteckning

Om du uppfyller våra grundläggande krav kallar vi dig till test
(språk+intervju och körprov med lastbil) inför nästa start. Tid för
nästa start finns på hemsidan där du också kan skriva ut
ansökningsblanketten: https://vuxenutbildningsoderort.stockholm.se
Du kan också ringa och fråga när nästa start är, tel. 0761-23 57 76
Anders Åström

