Kunskapens Hus
erbjuder Orienteringskurs

Stenarbetare
Planerad start:
24 augusti 2020

Till ansökan skall
bifogas:
•

Kopia på betyg

Syfte:
Att ge dig information om hur det är att arbeta i ett stenbrott med de maskiner och den teknik som finns inom
modern stenindustri.
Innehåll:
Du får prova på olika moment inom arbete i stenbrott,
hur man arbetar, i vilka miljöer man jobbar och vad som
krävs för att framgångsrikt kunna arbeta i ett stenbrott.
Du får vara med en dag i ett stenbrott för att pröva yrket.

5 juni 2020

Du kommer att få information om kommande utbildnings
innehåll, upplägg, studieekonomi, yrket, mm.

Förkunskaper:
Svenska grund

Mål:
Att ge dig information för att du skall kunna ta ställning
till om du vill ansöka till en utbildning till stenarbetare

Sista ansökningsdag

Utbildningsort:

När:

Dingle

Fyra halvdagar och en heldag 200824– 200828

Kontakt:
Studie och yrkesvägledare:

Kurser:
KGYORI11a

Liliane Hjalmarson
Tel 0524 180 77
Liliane.hjalmarson@
munkedal.se
Anette Larsson
Tel 0524 79 95 32
Anette.Larsson@
munkedal.se

50p

Kursen ger inga betyg men ett intyg på genomförda
moment vid full närvaro.
Ansökan: Du ansöker direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns under vuxenutbildning på vår hemsida:
http://munkedal.se/kunskapenshus
Observera att kallelse till kursen kommer till din e-post.

Ansökan till orienteringskurs vuxenutbildningen Hösten 2020
Personuppgifter: Genom att fylla i personuppgifter i formuläret och skicka till oss, godkänner du automatiskt att din hemkommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR)

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Mobiltelefon

E-post

Närmast anhörig: Namn/tel.nr.

Kommun där du är folkbokförd

Födelseland

Har betyg i:
SFI A
SFI B
SFI C
SFI D
Svenska Grund
Annat: Skriv nedan
______________________

Tidigare utbildning:
Grundskola el motsvarande
Slutbetyg/Gymn.examen
Saml. betygsdok/Studiebevis
/Utdrag ur betygskatalog
Högskoleutbildning
Utländsk utb, antal år …

Ansöker till följande orienteringskurs:

Skriv varför vill du söka orienteringskursen:

Samtycke till informationsutbyte
För att skolan på bästa sätt vid behov ska kunna samverka kring Dig som studerande, önskar vi samtycke till att skolan får utbyta information utan hinder av
sekretess. Samtycket gäller under den tid du är inskriven som studerande. Det kan tex handla om kontakter per telefon, nätverksmöten eller upprättande av
studieplan med Arbetsförmedling, Socialförvaltning, Arbetsmarknadsenheten. Samtycket gäller bara information som är viktig för att de samverkande verksamheterna på bästa sätt ska kunna arbeta tillsammans kring Dig och din studiesituation.
Jag samtycker till ovanstående

..........................................................................................................................................
Datum och underskrift

Jag samtycker

inte till ovanstående

