Anmälan skickas till/
Send application to:

I samarbete med

Vuxenutbildningscentrum
SFP
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 17140
104 62 Stockholm
infosfx@edu.stockholm.se

Anmälan till SFP

Application for SFP

Svenska för pedagoger

Personuppgifter (textas)/Personals (block letters)
Medborgarskap/Nationality

Personnummer (ååmmdd-xxxx)/ Date of birth (yymmdd-xxxx)
–

Har du en lärarexamen?/Do you have a teaching degree? Hur många år har du studerat på högskola?/How many years have you studied in university?
Ja/Yes

Nej/No

Efternamn/Family name		

Förnamn/First name

Gatuadress/Postal address

c/o

Postnummer/Postal no

Postadress/City

E-post/E-mail

Mobil/Mobile

Ankomst till Sverige?/When did you come to Sweden?

UHR ärendenummer för bedömning av utländsk högre utbildning/UHR case number for evaluation of foreign higher education

OBS! Heltidsstudier på dagtid

NOTE! Fulltime studies, daytime

Kryssa för de kurser du har betyg i:/Tick the courses you have scores in:
Inga/None

SFI C

SFI D

SVA-Grund

SVA-2

SVA-1

SVA-3

Dokument

Documents requested

1. Kopior av universitets/högskoleexamen och
ämnesförteckning översatta till engelska eller svenska.
2. En kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige.
OBS! Gäller ej EU-medborgare.
3. Kopia av din legitimation och pass.
4. Ditt CV.
5. Betyg på kunskaper i engelska språket: TOEFL-, IELTSresultat eller ett nivåtestresultat från komvux.
6. Betyg/intyg på dina nuvarande kunskaper i svenska.

1. Copies of University/ College degree and academic
transcript translated into English or Swedish
2. A copy of your residence permit in Sweden. NOTE!
Does not apply to EU citizens.
3. Copy of your id-card and National passport.
4. Your CV.
5. Proof of English skills. TOEFL, IELTS results or a level
test result issued by adult education in Sweden.
6. Proof of your current Swedish skills.
7. Approval from municipality of residence ( see below )

7. Godkännande från din hemkommun ( se nedan )

Underskrift/Signature
Datum och namnteckning/Date and signature
SFP är ett nära samarbete mellan Stockholms stad och Avdelningen för externa kontakter vid Stockholms universitet.
Mer information hittar du på www.sfx.se
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hur registreringen sker och görs i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifterna om dig kan
komma att lämnas vidare till den skola du ska gå på. Du har rätt att begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om det finns
felaktiga uppgifter registrerade om dig har du rätt att begära rättelse. För frågor om personuppgifter hos oss kan du kontakta:
infosfx@edu.stockholm.se

Ifylles av din hemkommun/To be completed by your municipality of residence
Namn på sökande:

Sökandes personnummer:

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna
för den sökandes utbildning SFI C–SVA-3.

Befattning:

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

E-postadress:

Telefon:

Faktureringsadress:

Kommun

