
 

 

Dispensansökan för studier inom vuxenutbildningen för sökande under 20 år 

 Namn  Personnummer 

  

 Postadress  Telefon 

 

 

 

 

 

 

  Mejl   
  

 

Ansökan om dispens ska innehålla 

☐ Ansökningsblankett till kurser inom vuxenutbildningen i Umeå 

☐ Tidigare betyg och/eller intyg om studier 

 

Skolbakgrund 

☐ Avslutad grundskola 

☐ Påbörjad gymnasieutbildning 

☐ Folkhögskola, ange inriktning och antal terminer: ______________________________________  

☐ Annan utbildning:  ______________________________________________________________  

 

Levnadsförhållanden* (mer än en ruta kan kryssas i) 

*I förarbetena till 3 kap. 2 § förordningen om vuxenutbildningen anges exemplet att: ”i det fall en 19-åring påbörjar studier 
på gymnasial nivå. Det kan också vara fråga om ungdomar som redan bildat familj eller på annat sätt redan tagit ett stort 
och avgörande steg in i vuxenvärlden och därför har lite gemensamt med ungdomar i 16-årsåldern som påbörjar sina 
studier i gymnasieskolan. I sådana fall ska hela utbildningen kunna ske inom den gymnasiala vuxenutbildningen”. 

☐ Bor hemma med förälder/vårdnadshavare 

☐ Eget boende 

☐ Är själv vårdnadshavare för egna barn 

☐ Försörjning:  __________________________  

☐ Särskilda skäl du vill åberopa för dispensprövning, fyll i rutan på sidan 2  

 

Jag förstår att: 

☐ När jag läser på vuxenutbildningen har jag inte rätt till busskort, lunch, kurslitteratur eller elevhälsa. För att 
få studiehjälp från CSN behöver jag studera på 100% studietakt. Vid beviljad dispensansökan blir jag 
automatiskt anmäld till Studieverkstan eller Stödfunktionen för stöd och uppföljning.  

https://www.skola.umea.se/download/18.3468615616ea57bd666220/1574760606789/191120%20Ans%C3%B6kan%20vux.pdf
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Det är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med 
behandlingen är att kunna bearbeta din ansökan om studier inom kommunal vuxenutbildning. Den lagliga grunden för behandlingen är att 
det finns en rättslig förpliktelse enligt Skollagen (2010:800) för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att behandla personuppgifterna. 
Dina uppgifter kommer att sparas i våra datasystem och uppgifterna kommer därefter att gallras i enlighet med gällande 
dokumenthanteringsplan.  
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att 
kontakta oss via mejl till skolkontoret@umea.se. 
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den 
lagliga grunden för behandlingen, kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra 
något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via mejl – dataskyddsombud@umea.se – eller via brev, Dataskyddsombud, 
Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på 
www.umea.se/gdpr.  
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

 

Särskilda skäl som åberopas för dispensprövning 

 
 
………………………………………………..     ……………………………………………………………………………………………………… 
Ort och datum                                                  Sökandes namnteckning  

 

 

Ansökan skickas till Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå 

 


	Dispensansökan för studier inom vuxenutbildningen för sökande under 20 år
	Ansökan om dispens ska innehålla
	Skolbakgrund
	Levnadsförhållanden* (mer än en ruta kan kryssas i)
	Särskilda skäl som åberopas för dispensprövning


