Instruktioner och ansökningsblankett

Hösten 2013

- ett projekt för vidareutbildning av yrkesverksamma
lärare som saknar lärarexamen

Instruktioner inför anmälan till VAL.
(skicka inte in detta försättsblad) För Yrkeslärarprogram, se separat ansökningsblankett.
Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För att bli
antagen behöver du ha tillräckligt med tidigare studier så att du kan slutföra dina studier inom ramen för 120
högskolepoäng samt vara verksam som lärare.
Den här ansökningsblanketten gäller för ansökan till:
-Lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans tidigare år, 210 hp
-Lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans senare år, 270 hp
-Lärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolans allmänna ämnen, 270-330 hp (Ej yrkesämnen)
-Äldre påbörjade lärarutbildningar (påbörjade före 2001)

Följande dokument måste bifogas din ansökan:


Intyg på tidigare studier vid universitet/högskola



Tjänstgöringsintyg som styrker att du är verksam som lärare och där dina nuvarande huvudsakliga
arbetsuppgifter framgår, dvs omfattningen av tjänsten samt innehåll i tjänsten med avseende på ämnen,
åldersinriktning och verksamhet. Detta intyg skall vara påskrivet av rektor/skolhuvudman. Du skall inte
skicka in anställningsavtal. Därutöver ska du skicka in styrkta intyg över dina tidigare anställningar som lärare.

Viktiga datum för anmälan till studier hösten 2013:


15 mars: Ansökningsblanketten läggs ut på VAL-projektets hemsida www.umu.se/valprojektet



15 april: Ansökningshandlingarna ska vara inkomna till:
Umeå Universitet (Nationell samordnare för VAL)
Kansliet för lärarutbildning
VAL-projektet
901 87 UMEÅ



Maj: Bekräftelse på inkommen ansökan skickas från Umeå Universitet (Nationell samordnare för VAL) till
den e-postadress du angivet i ansökan.



Juni: Antagningsbesked skickas från ditt valda lärosäte per post eller e-post, till den adress eller e-postadress
du angivet i ansökan.



Aug/Sep: Terminen börjar omkring vecka 34-38, 2013. Datum för kursstart kan variera beroende på kurs och
lärosäte. Specifik information skickas från ditt valda lärosäte tillsammans med antagningsbeskedet.

Ytterligare information Via www.umu.se/valprojektet kan du hitta generell information om VAL, samt
länkar till ditt lärosäte och specifik information som gäller för VAL-studier där.

Kontaktuppgifter:
VAL-projektet Umeå Universitet

Telefon växel: 090-786 50 00
Telefon studievägledning:
E-post: val@adm.umu.se
090-786
9388/6453

Epost: val@adm.umu.se
Hemsida: www.umu.se/valprojektet
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ANMÄLNINGSBLANKETT TILL VAL-PROJEKTET
1. Personuppgifter
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Adress

Tel dagtid inkl riktnummer

Postnummer

Ort

Hemtelefon inkl riktnummer

E-postadress till vilken du vill ha bekräftelse på inkommen ansökan.

Mobiltelefon

(Texta tydligt)

2. Ansökan avser utbildning som leder till följande examen: (Kryssa)
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:
Äldre examen enligt tidigare påbörjad lärarutbildning före ht 2001. Ange vilken lärarutbildning och vid vilket lärosäte
du antagits. (Om studierna påbörjats vid annat lärosäte än angivet för VAL-projektet, måste studierna slutföras vid det
lärosäte där du påbörjade dina studier)
Namn på påbörjad äldre lärarutbildning:__________________________________________________________

Lärosäte:_______________________________________________________________

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

Linköpings universitet

Högskolan Dalarna

Malmö högskola

Högskolan i Jönköping

Stockholms universitet

Karlstads universitet

Umeå universitet

Kontaktuppgifter:
VAL-projektet Umeå Universitet

Telefon växel: 090-786 50 00
Telefon studievägledning:
E-post: val@adm.umu.se
090-786
9388/6453

Epost: val@adm.umu.se
Hemsida: www.umu.se/valprojektet
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4. Tidigare utbildning
OBS! Bifoga vidimerade handlingar som styrker tidigare utbildning.
Utbildning:
Inriktning/Ämne:

Antal hp:

Bil. nr:

Tidigare högskoleutbildning/
kurser:

Övrig eftergymnasial
utbildning:

5a. Uppgifter om nuvarande anställning som lärare
OBS! Bifoga vidimerade handlingar som styrker din lärarerfarenhet. Av tjänstgöringsintyget ska omfattningen av tjänsten framgå
samt innehåll i tjänsten med avseende på ämnen, åldersinriktning och verksamhet, se Instruktioner inför anmälan.
Skolans namn:
Kommun:
Skolhuvudman:
(Kryssa)
Tjänsten:
Åldersspann
(Kryssa, en eller
flera)
Ämnen/Funktion:
(Beskriv)
Omfattning:
(Ange % av heltid)

Kommunal

Anställningen är:

Tillsvidare

År 1-3

Privat (Fristående skola)
År 4-6

År 7-9

Gy

Viss tid
Tjänsten upphör: _____________________________(datum)

Tjänstgöringsintyget bifogas
som Bilaga nr:

Tjänsten kommer att fortsätta (beskriv förutsättningarna):
_______________________________________________________
________________________________________________________

5b. Kontaktuppgifter till nuvarande rektor/motsvarande:
Namn:
Funktion:
Telefon:
E-post:

Kontaktuppgifter:
VAL-projektet Umeå Universitet

Telefon växel: 090-786 50 00
Telefon studievägledning:
E-post: val@adm.umu.se
090-786
9388/6453

Epost: val@adm.umu.se
Hemsida: www.umu.se/valprojektet

Instruktioner och ansökningsblankett

Hösten 2013

- ett projekt för vidareutbildning av yrkesverksamma
lärare som saknar lärarexamen

6. Uppgifter om tidigare anställning som lärare
OBS! Bifoga vidimerade handlingar som styrker din lärarerfarenhet med arbetsgivarintyg. Av intyget ska omfattningen och innehåll i
tjänsten framgå, dvs ämnen, åldersinriktning och verksamhet.
Bilaga
Skolas namn:
Undervisat i årskurs:
Tidsperiod:
Undervisat i följande ämnen:
nr:







7. 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.

Kontaktuppgifter:
VAL-projektet Umeå Universitet

Telefon växel: 090-786 50 00
Telefon studievägledning:
E-post: val@adm.umu.se
090-786
9388/6453

Epost: val@adm.umu.se
Hemsida: www.umu.se/valprojektet

