Ansökan skall vara inkommen senast 16 april 2012 till:

Umeå universitet
Kansliet för lärarutbildning
VAL-projektet
901 87 UMEÅ

ANSÖKNINGSBLANKETT
för grundskolan och
gymnasieskolans allmänna ämnen
Hösten 2012

1. Sökande
Efternamn

Tilltalsnamn

Adress

Personnummer (år, mån, dag, nr)
Tel dagtid inkl riktnummer

Postnummer

Ort

Hemtelefon inkl riktnummer

E-postadress

Mobiltelefon

2. Ansökan avser utbildning som leder till:
Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år, 210 hp
Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år, 270 hp
Undervisningsämne 1:_____________________________________________________________________
Undervisningsämne 2/3:
Lärarexamen med inriktning mot allmänna ämnen i gymnasieskolan 270, 300, 330 hp
Undervisningsämne 1: ____________________________________________________________________
Undervisningsämne 2:
Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem (gäller endast sökande med fritidspedagogexamen eller
motsvarande) Ges endast vid vissa lärosäten. Se respektive hemsida
Äldre examen enligt tidigare påbörjad lärarutbildning före ht 2001. Ange vilken lärarutbildning och vid
vilket lärosäte du antogs

3. Val av studieort
Sätt ”X” för önskad studieort i första hand. Ange ”R” (reserv) för val av studieort i andra hand.
Göteborgs universitet

www.lun.gu.se

Högskolan i Dalarna

www.du.se/utbildning/val

Högskolan i Jönköping

www.hlk.hj.se/val

Karlstads universitet

www.kau.se/val

Linköpings universitet

www.liu.se/utbildning/pabyggnad/L9VAL

Malmö högskola

www.mah.se/ls/val

Stockholms universitet

www.su.se/utbildning/alla-program-kurser/satsningar-lararutbildning/val

Umeå universitet

www.use.umu.se
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4. Tidigare utbildning
OBS! Bifoga vidimerade handlingar som styrker tidigare utbildning.

Utbildning:

Inriktning/Ämne:

Antal poäng:

Bilaga nr:

Svensk högskoleutbildning/
kurser
Utländsk
högskoleutbildning
Värdering från
Högskoleverket bifogas
Övrig eftergymnasial
utbildning

5. Uppgifter om anställning som lärare
OBS! Bifoga vidimerade handlingar som styrker din lärarerfarenhet med arbetsgivarintyg. Av intyget ska
omfattningen och innehåll i tjänsten framgå, dvs ämnen och verksamhet. Om det av
anställningsintyget inte framgår om du är/kommer att bli anställd kommande termin/er måste separat intyg
om detta lämnas snarast möjligt.

Grundskolans tidigare år

som lärare

Bilaga nr:

som specialpedagog/speciallärare

Bilaga nr:

som lärare i praktiskt-estetiskt ämne*
Ange ämne:

Bilaga nr:

Grundskolans senare år (åk 7-9), ange ämne/ämnen:

Bilaga nr:

Gymnasieskolan, ange ämne/ämnen:

Bilaga nr:

* för sökande till grundlärarexamen med inriktning fritidshem
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6. Nuvarande arbetsplats
Skolans namn:
Arbetsplatsen ligger i
följande kommun:
Offentlig skolhuvudman:
Privat skolhuvudman:

7. Kontaktuppgifter till nuvarande arbetsgivare
Namn:
Funktion:
Telefon:
E-post:

8. Sökandens underskrift
Ort och datum:
Sökandens underskrift:

_______________________________________________________________________________________________
Information om behandling av personuppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen, §§ 23, 26, 28)
I och med att du anmäler dig som sökande till Vidareutbildningen (VAL), registreras dina personuppgifter hos den högskola som behandlar din
ansökan.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av respektive högskola.

________________________________________________________________________________
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