Bildningsförvaltningen
SFI Vuxenutbildningen

Anmälan till Prövning SFI
Ansökan skickas till: SFI Vuxenutbildningen, Box 955, 591 29 Motala

Information
Elever som inte läser en SFI-kurs men tror att de har kunskaper som motsvarar kursens mål kan göra en
prövning.
Prövning = Förtest och eventuellt ett nationellt prov
Först gör du ett förtest. Inom cirka 2 veckor får du veta resultatet. Om du är godkänd på förtest blir du kallad till
ett nationellt prov.
Rektor äger rätten att bestämma om prövningen kan göras. Rektor utser examinator och eventuell
medbedömare.

Personuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Förnamn

Efternamn

E-post

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer

Jag anmäler mig till prövning
Jag anmäler mig till prövning för kurs
B

C

D

Jag har läst SFI kurs
B

C

Ort

Testdatum (sista anmälningsdatum inom parentes)

8 januari (9 december)

5 februari (22 januari)

29 april (15 april)

Jag har avslutat kursen med betyg F eller utan betyg

Nej

Ja

D

Betalning
För elev som har läst SFI-kursen i Motala och avslutat kursen med betyg F eller utan något betyg kostar
provet ingenting. Detta gäller vid ett provtillfälle och om minst 3 månader har gått sedan man har slutat
kursen.
Avgiften för alla andra är 500 kronor. Den betalas till Motala kommun: Bankgiro 366-5486
VIKTIGT! Skriv ”Prövningsavgift SFI” och ditt eget namn och personnummer på inbetalningen.
1. Ta med bevis på din betalning och visa upp vid provet
2. Du måste även ha med dig giltig legitimation
Utan bevis på din betalning och legitimation får du inte delta i prövningen!
Betald avgift återbetalas inte.

Postadress
Box 955
591 29 Motala

Besöksadress
Torpavägen 5
/Smålandsgatan 2

Telefon
0141-22 55 24

Webbplats
motala.se/sfi

e-postadress
sfi@motala.se

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Bildningsnämnden. Motala
kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00). Bildningsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens
art. 6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som
inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att få information om vilken
information som finns registrerad om dig. Bildningsnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande
uppgifter.
Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se

Postadress
Box 955
591 29 Motala

Besöksadress
Torpavägen 5
/Smålandsgatan 2

Telefon
0141-22 55 24

Webbplats
motala.se/sfi

e-postadress
sfi@motala.se

