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SÄL-projektets anteckningar   

 
 
 
Ansökan skickas till                                          SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 okt 2006 
Malmö högskola 
Lärarutbildningen 
SÄL-projektet 
205 06 Malmö Kom ihåg att skicka med vidimerade kopior av betyg och intyg, se sid 2 
 
        
Ansökan till särskild lärarutbildning för lärare i yrkesämnen – SÄL III – vt 2007   
 
TEXTA! 
Efternamn 
      

Tilltalsnamn 
      

Personnr 
      

Adress  
      

Tel arb inkl riktnr 
      

Postadress  
      

Tel hem inkl riktnr 
      

Mobiltel 
      

E-postadress 
      

 
 
 1. Ansökan avser: 
 
 a) utbildning som leder till lärarexamen i yrkesämne. 
 
Inriktning/yrkesämne____________________________ 
 

 Allmänt utbildningsområde (AUO) 

 Kompletterande kurser för att nå 60 högskolepoäng i yrkesämnet  ( se respektive högskolas hemsida) 

 
 
 b) utbildning som leder till behörighet i ytterligare undervisningsämne. (För att antas krävs att sökanden 
har lärarexamen mot yrkesämne.) 
 

 Matematik på  gymnasiet för yrkeslärare 60 p, Mah  

 Matematik för yrkeslärare 60 p, UmU 

 

 

 Svenska för yrkeslärare 60 p, LHS 

Se respektive högskolas webb-plats för behörighetskrav samt ytterligare kurs-/ämnesalternativ. 
Kurserna anordnas under förutsättning av att det är tillräckligt många sökande.  

 
ÖNSKAR STUDERA VID FÖLJANDE HÖGSKOLA  

 Göteborgs universitet, GU www.ped.gu.se/sal3    Luleå tekniska universitet, Ltu  www.ltu.se  

 Högskolan Dalarna, HDa www.du.se/sal  Lärarhögskolan i Stockholm, LHS www.lhs.se/ruc/sal3  

 Högskolan i Jönköping, HLK www.hlk.hj.se/doc/314   Malmö högskola, Mah  www.mah.se/sal3malmo  

 Karlstads universitet, Kau www.kau.se/sal3   Umeå universitet, UmU www.educ.umu.se/utbildning/sal   

 
 Sätt “X“ för önskad högskola. Ange ”R” (reserv) om kurs blir inställd. Endast en högskola kan anges med X. 

 

SÄL-nr 

http://www.ped.gu.se/sal3
http://www.ltu.se/
http://www.du.se/sal
http://www.lhs.se/ruc/sal3
http://www.hlk.hj.se/doc/314
http://www.mah.se/sal3malmo
http://www.kau.se/sal3
http://www.educ.umu.se/utbildning/sal
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2. Tidigare utbildning 
 

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

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Utländsk gymnasieutbildning, land _____________________  (ange linje/program, utbildningens  längd samt  
examensår) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

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

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 Utländsk högskoleutbildning, land ___________________________________ (ange högskolepoäng / akademiska 

poäng, examen på högskolenivå samt år för resp poäng/examen) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Värdering från Högskoleverket bifogas     ja    
 
 

 Annan eftergymnasial utbildning_______________________________________________________________ 
 (ange typ av utbildning, omfattning samt examensår) 

 
 
 
3. Arbetslivs-/yrkeserfarenhet 
Ange anställning/tjänst/ funktion samt företag/myndighet/organisation och tidsperiod 
 
a) inom branschen  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

b) inom läraryrket ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Vidimerade kopior skall bifogas från 1) gymnasieutbildning, 2) högskoleutbildning (även examensbevis), 3) aktuellt 
tjänstgöringsintyg, 4) relevanta intyg från arbetslivs-/yrkeserfarenhet.  

Tiden medger inte att respektive högskola kontaktar sökande med ofullständiga handlingar! 
 
 
 
 ANSÖKAN OM VALIDERING    
Den som inte uppfyller kraven om 60 högskolepoäng i yrkesämnet kan ansöka om validering, d v s en individuell 
bedömning av yrkeskompetens, arbetslivserfarenhet, studier med mera . 
 
Se respektive högskolas webb-plats för information om valideringsförfarande!!! 
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4. Uppgifter om nuvarande anställning 
Har för närvarande anställning som lärare i gymnasieskolan      ja      nej  
 

Ange yrkesområde/inriktning_______________________________________________ 
 

Tjänstens omfattning _________________%      
 

Min arbetsplats ligger i ________________________________ kommun  
 
Skolans namn  ________________________________________   
       

Min arbetsgivare är     
  kommunen   friskola_______________________________  

  (ange namnet) 

  annan___________________________________________        
 (ange namnet)   
 
 
 
 
 
Kommunens/huvudmannens intygan om anställning m m. under förutsättning av att den sökande antas till 
utbildning inom SÄL-projektet  
• Den studerande kommer att ha en anställning på minst halvtid under hela utbildningsperioden 
• Läraranställningen kommer att vara relevant för studierna och för aktuell lärarexamen 
• Den studerande kommer att få en mentor som stöd under utbildningen 
 
________________________________________ 
ort och datum 
 
_______________________________________ ____________________________________________ 
underskrift kommunens kontaktperson      OCH / ELLER underskrift rektor 
 
_________________________________________ ____________________________________________ 
namnförtydligande   namnförtydligande 
 
 
______________________________________________ _________________________________________________ 
tel och e-post    tel och e-post 
 
 
OBS! Sökande ska lämna en kopia på antagningsbeslutet till rektor! 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________  ______________________________________________ 
Ort och datum      Sökandens underskrift  
  
 
 
 
Information om behandling av personuppgifter enligt PUL *) 
I och med att du anmäler dig som sökande till Särskild lärarutbildning (SÄL), registreras dina personuppgifter hos den högskola som  
behandlar din ansökan.  

Information om behandling av personuppgifter lämnas av respektive högskola. 

*) PuL, Personuppgiftslagen, §§ 23, 26, 28 
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