GRIMSTAD KOMMUNE

Besøks adr.: Dybedalsveien 11

Kvalifiseringstjenesten

4877 Grimstad

Telefon 372 50 476/ 372 50 452

Post adr.:

mail: kvalifiseringstjenesten@grimstad.kommune.no

Postboks 123,
4891 Grimstad

SØKNADSSKJEMA NORSKKURS 2019
Fornavn
*
Gateadresse *
Fødselsdato
*dato, mnd., år

Etternavn
*
Postnummer Poststed *
*
Personnummer
Dufnr. i Nir
*
*

Telefonnummer. Mobiltlf.

e-post*

Fylles ut dersom du ikke skal betale kursavgift selv. (Skriftlig
bekreftelse av arbeidsgiver)
Betalers navn
Adresse
Postnummer Poststed

Telefon

Kryss av for ønsket alternativ *
Dagkurs (08.30 til 11.45 - 4 dager pr uke)
Høst: august til desember Vår: januar til juni.
Kursavgift for ett semester kr 8637,Kveldskurs (17.00 til 19.30) - to kvelder pr uke
Høst: august – desember, vår: januar-mai
Kursavgift for ett semester kr 6656,-

Vår

Høst

Opplysninger om meg
Nasjonalitet/ morsmål Oppholdsgrunnlag*

Andre språk

Utdanning

Yrke / arbeidserfaring

Tidligere norskkurs

Norskprøver

Annet

Mottatt dato

sendt svar dato

Personer som har plikt, men ikke rett til opplæring, må betale for
opplæringen selv. Disse har plikt til å delta i til sammen 300 timer
(250 timer norsk+ 50 timer samfunnskunnskap) Introduksjonsloven §17.3
Skolen tilbyr 50 timer samfunnskunnskapskurs. Bruk eget søknadskjema
Deltakere utenfor ordning. De som venter på vedtak fra IMDi, må
betale kurset til vedtaksdato og vedtaket er registrert i Nir. Først når de
har fått rett og plikt- vedtak på 600 timer, begynner timene å telle og
opplæringen er gratis.
Du må melde fra til skolen om endring av ditt oppholdsgrunnlag til
skolen. Dersom du må slutte på grunn av langvarig sykefravær, må du
melde fra skriftlig og legge ved legeerklæring.
Utgifter til bøker og norskprøver kommer i tillegg til kursavgift. Det blir delt
ut pensumliste ved oppstart.
Når du har takket ja til plassen, er avtalen bindende. Kurset betales med
Visa kort i resepsjonen ved kursstart.
Vi tar forbehold om at det er ledig plass på det aktuelle kurset, og at det
er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Du får svar på din
søknad på e-post eller telefon.
Vi lagrer dine personopplysninger i våre fagsystemer så lenge du er
elev/deltaker ved skolen.
Opplysningene om deg er sikret, og kun de som har behov for
informasjonen har tilgang.
Arkivverdige opplysninger blir behandlet og bevart etter arkivloven. Se
kommunenes retningslinjer https://www.grimstad.kommune.no/politikk-ogorganisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/reglementer-ogretningslinjer/personvernerklaring-for-grimstad-kommune.14332.aspx
Jeg aksepterer skolens vilkår og betalingsbetingelser.
Dato:……………… signatur ……………………………………………
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