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Ansökan till kompletterande lärarutbildning – KUT – ht 2001   
 
Basuppgifter 
Efternamn 
      

Tilltalsnamn 
      

Personnr 
      

Adress  
      

Tel arb  
      

Postadress  
      

Tel hem 
      

Mobiltel 
      

 
Utbildning 

Svensk gymnasieutbildning / motsvarande (ange linje/program, utbildningens längd samt examensår) 
      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Utländsk gymnasieutbildning, land ________________________________   (ange linje/program, utbildning-
ens längd samt examensår) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Svensk högskoleutbildning (ange högskolepoäng / akademiska poäng, examen på högskolenivå samt år för resp 
poäng/examen)  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Utländsk högskoleutbildning, land ________________________________   (ange högskolepoäng / akade-
miska poäng, examen på högskolenivå samt år för resp poäng/examen) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Värdering från högskoleverket --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Arbetslivs -/yrkeserfarenhet 
Ange anställning/tjänst/ funktion samt företag/myndighet/organisation samt tidsperiod 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Önskat mål för utbildningen  

  grundskollärarexamen 4 – 9  inriktning  .....................................................................................................  

  gymnasielärarexamen – inriktning    .......................................................................................................   

  breddning av befintlig lärarexamen  - inriktning   .................................................................................   

  lärarexamen enl ny förordning 2001 

  annat,  ...............................................................................................................................................................  
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Ansökan till kurser  
  PPU grundskollärare 4 – 9 40 p  Teknik 40 p  Engelska 40 p 

  PPU gymnasielärare – allmän 40 p   Teknik 60 p  Engelska 60 p 

  PPU gymnasielärare – yrke 40 p   No 40 p   Fysik 40 p 

  lärarutbildning AUO 60 p   No 60 p   Fysik 60 p 
  (allmänna utbildningsområdet) 

  Matematik 40 p   Svenska2 40 p   Annat,       

Om flera kurser kan vara aktuella, var vänlig rangordna sökta kurser med ”1” för önskas i första hand, ”2” för 
önskas i andra hand, osv. 
Behörighetskrav: För samtliga kurser krävs minst godkänd kurs i svenska B eller motsvarande. Till  
detta kommer särskild behörighet för specifik kurs. 
 
 
Uppgifter om anställningen 

Har anställning som lärare i …………………………… kommun under utbildningsperioden (2001 – 2004)  

 ja   nej  Tjänsteomfattning _____________  

 

Typ av lärartjänst  Ämnes / yrkesinriktning 

------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
       
------------------------------------------------------------- ---------------------------------  
underskrift sökande   datum 
 
 
 
 
Kommunens intygan om anställning m m 
?? Under förutsättning av att den sökande antas till utbildning inom KUT-projektet kommer anställning att ske för 

utbildningsperioden 
?? Under utbildningstiden kommer den sökande att genom lämplig lärartjänstgöring erhålla praktik som är relevant 

för aktuell lärarexamen (omfattning överenskommes med högskolan, med hänsyn tagen till examensmål och 
tidigare lärarerfarenhet) 

?? Den studerande kommer att få en mentor som stöd under utbildningen 
 
 
 
             
---------------------------------------------  --------------------------------- 
underskrift kommunens kontaktperson  datum 
 
tel nr    e-post 
 
 
Vidimerade  kopior skall bifogas från 
1) gymnasieutbildning 2) högskoleutbildning 3) intyg från arbetslivs-/yrkeserfarenhet 
 
Medsänd dessa kopior! Tiden medger inte att respektive högskola kontaktar sökande med ofullständiga handlingar. 
 
Ifyllda ansökningar skickas in samlat från respektive kommun till Svenska Kommunförbundet, Kompetensa, 118 82 
Stockholm. Kompletta handlingar skall vara Kommunförbundet tillhanda senast den 17 april 2001 . 


