Komvux Värmdö

OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej
Ansökan Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör
Personuppgifter
Förnamn

Gatuadress

Efternamn

Postnummer

E-post(Obs vi skickar all information via epost)

Personnummer

Ort

Telefon

Bifoga följande dokument till ansökan för att styrka grundläggande och särskild behörighet, med hjälp av
dessa kommer ett urval att göras. Definitioner, se nästa sida.
Arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnadssektorn skall vara på heltid och styrkt med intyg. Av intyget skall framgå:
anställning fr.o.m.(datum) till och med (datum) och arbetsuppgift.
Du får 0,1p för varje hel månad du kan redovisa upp till 10år.

Utbildning
Betyg

Som urvalsgrund kommer poäng för betyg i Svenska B/Svenska som andraspråk B eller Svenska 2/Svenska som
andraspråk 2 användas.
Mycket väl godkänt= 3 poäng, Väl godkänt = 2 poäng, Godkänt = 1 poäng.
A = 3 poäng, B = 2,5 poäng, C = 2 poäng, D = 1,5 poäng, E = 1 poäng. 5 = 3 poäng, 4 = 2 poäng, 3 =1 poäng.
Skicka därför in dina gymnasiebetyg eller motsvarande
Lottning
Om två elever får samma poäng så använder vi lottning
Fri prövning
Vi tar in max 20 % av eleverna inom den fria kvoten. Här skall vi bedöma om du trots att du saknar den
grundläggande och särskilda behörigheten ändå kan tillgodogöra dig utbildningen.
Om du vill söka inom den fria kvoten skriv en motivering till varför du tror att du kan klara av utbildningen och skicka
även in betyg/Intyg från tidigare studier.
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Definitioner
Grundläggande behörighet
1. Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget
Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng

2. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
3. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2 ovan Behörighetsintyg om
grundläggande behörighet från folkhögskola.
Ett äldre avgångs- eller slutbetyg från gymnasieskolan.
Ett äldre avgångs- eller slutbetyg från kommunal vuxenutbildning. En avslutad utländsk
gymnasieutbildning som av Verket för högskoleservice(VHS) bedömts ge grundläggande
behörighet.
4. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

Särskild behörighet
Godkända gymnasiebetyg i Svenska 2, Svenska B eller Svenska som andra språk B eller motsvarande. Samt minst 2 år
heltid yrkeserfarenhet från samhällsbyggnadssektorn t.ex. teknisk förvaltning, arkitektkontor, relevant erfarenhet från
byggarbetsplats.
Fri prövning
Om du inte uppfyller något av kraven ovan så kan du ändå bli antagen om du bedöms kunna tillgodogöra dig
utbildningen och därefter utöva yrket som du utbildar dig för. Det kan till exempel vara relevanta studier och
arbetslivserfarenheter. Även fri prövning måste du styrka med intyg av olika slag.
Urval
Om fler personer söker än det finns plats för så måste ett urval göras. Detta sker genom att man poängsätter
arbetslivserfarenhet och betyget i svenska 2,/svenska B/ svenska som andra språk 2/B. Om två eller flera elever får
samma poäng så görs urvalet genom lottning.
Annat modersmål än svenska
Du som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som
behövs. Genom att denna utbildning riktar sig mot den svenska offentliga förvaltningen ställs både muntliga och
skriftliga krav på goda svenskkunskaper.
Du måste alltid styrka din behörighet med betyg och intyg för att finnas med i antagningsprocessen. Även du som
söker under fri prövning måste styrka din ansökan med relevanta betyg/intyg.

OBS! Det går bra att skicka en ansökan via mail till: yh@varmdo.se
om man anger alla personuppgifterna som står under ”Personuppgifter”:
Förnamn, efternamn, personnummer, gatuadress, postnr, ort, e-post, telefon
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