
© Copyright Lindesbergs kommun 2021-09-06 
Jag är medveten om och godkänner att personuppgifter i denna ansökan kommer att föras in i en databas. Uppgifterna behandlas 

enligt personuppgiftslagen. www.datainspektionen.se. Jag intygar att lämnade uppgifter stämmer med verkligheten. 

Sida 1 (2) 

Ansökan Tandsköterskeutbildningen 

Ansökan gäller år 

Personuppgifter 
Förnamn Efternamn Personnummer (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-post

Utbildningsbakgrund 
Behörighet. §1. Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som 

☐ har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
☐ har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
☐ är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
☐ genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

För att vara behörig sökande ska du uppfylla något av ovanstående alternativ samt 

• ha lägst betyget E i Svenska 2/Svenska som andra språk 2
• eller har betyg i motsvarande kurs i en äldre kursform

Meriter 
Arbetslivserfarenhet 
Börja med att uppge din nuvarande anställning eller den anställning du hade senast. Ange därefter tidigare anställningar 
i tidsföljd. Medtag endast anställningar som du kan styrka med arbetsgivarintyg/betyg. Det skall framgå var du arbetat, 
med vad, under vilken tid (fr.o.m. – t.o.m. datum) och arbetets omfattning i procent. 

Arbetslivserfarenhet 
Arbetsgivare Yrke/titel Anställningstid (fr.o.m. – t.o.m.) Omfattning % 
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  Ansökan Tandsköterskeutbildningen 
 

 
Mål med utbildningen  
Vi vill även att du i brevet motiverar varför du söker denna utbildning och beskriver dina mål med utbildningen samt hur 
din livssituation ser ut idag (familj, intressen, m.m.). 

 

 
Studiemedel 
Ansökan om studiemedel sker på www.csn.se 
☐ Har du för avsikt att söka studiemedel för dina studier? 

 
Övrigt 
T.ex. om du är diagnostiserad dyslektiker (så att vi kan ta hänsyn till det ex. med längre skrivtid vid tentamen, se till att 
du få kurslitteraturen inläst etc.) 

 

 
Hur fick du reda på tandsköterskeutbildningen? (Frågas i marknadsföringssyfte) 
 

 

 
Urval 
Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras i första hand genom 
behörighet för utbildningen och i andra hand arbetslivserfarenhet.  
 
VIKTIGT! 
För att ansökan ska hanteras skall samtliga betyg som styrker behörighet och särskilda förkunskaper samt 
arbetsgivarintyg som styrker arbetslivserfarenhet vara bifogade i PDF-format vid ansökningstillfället. 
Fotograferade betyg med mobilen godtas ej. 
 
Datum 

 
Ansökan skickas till: 
nina.sundberg@lindesberg.se  

Ansökan ska vara oss tillhanda  
senast den 12 maj 2023 
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