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Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i 

Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer 
om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter. 

 

Ansökan till IM Språkintroduktion/  
Application to introduction program for new arrivals in Sweden  

Lämna din ansökan till Håbo kommuns kontaktcenter. Leave your application in the reception at Håbo kommun. 

Elev/Student 
Förnamn/First name Efternamn/Surname Födelsedatum/Date of birth  

                  

 Ankomstdag till Håbo/Arrival date to Håbo 
kommun 

Ankomstdag till Sverige/Arrival date to Sweden 

Pojke/Boy  Flicka/Girl        

E-mail adress/E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
              

Nationalitet/Nationality Hemspråk/First language 

             

Övriga språk/Other languages 

       

Status 

 Asylsökande/Asylum 

seeker 

 Har PUT/Permanent 

residence permit 

 Folkbokförd i Sverige/Registered in Sweden 

Dossiernummer (endast asylsökande)/Number on LMA card (asylum seekers only) 

       

Hem eller boende/Home in Sweden  
c/o Adress/Address 

            

Postadress/Postal address Kontaktperson/Contact person 
             

E-mail adress/E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
             

Ansvarig socialtjänst/social service 

Socialtjänst/Social service Handläggare/Case worker 
             

E-mail adress/E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
             

Vårdnadshavare i Sverige/God man (parents in Sweden/custodian) 
Förnamn/First name  Efternamn/Surname 

        

Adress/Address Postadress/Postal address 

            

E-mail adress/E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
             

 

Förnamn/First name   Efternamn/Surname 
        

Adress/Address Postadress/Postal address 

            

E-mail adress/E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
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Övrig kontaktperson i Sverige/Other contact person i Sweden  
Namn/Name Telefonnummer/Telephone number 

            

Relation/Relationship E-mail adress/E-mail address 

            

 

Kan läsa och skriva/Ability to read and write 

 Ja/Yes  Nej/No  Vet ej/Do not know 

Kan latinska alfabetet/Know latin alphabet 

 Ja/Yes  Nej/No  Vet ej/Do not know 

Kunskaper i svenska/Knowledge in swedish 

 Inga/None  Kan tala lite svenska/Know some swedish 

Utbildning i hemlandet/Education in home country 

Antal år i skolan i hemlandet/Number of years in school in home country                     År/Years 

Mer information (ämnen, utbildningsnivå)/More information (subjects, level of education):  

Tidigare studier i Sverige/Earlier education in Sweden 

 Inga/None  Ja, skriv var/ Yes, specify where:  

  
Underskrift/Signature(elev, godman el. vårdnadshavare/student, custodian or parent) 

Ort och datum 

      

Elevs underskrift Telefonnummer 

God man/Vårdnadshavare 1 underskrift och namnförtydligande Telefonnummer 

Vårdnadshavare 2 underskrift och namnförtydligande Telefonnummer 

Beslut  

 Beviljas   Beviljas ej, motivering:  

 

 
Rektors underskrift  Namnförtydligande och datum 

            

Startdatum 

 

 


	FörnamnFirst name: 
	EfternamnSurname: 
	FödelsedatumDate of birth: 
	PojkeBoy: Off
	FlickaGirl: Off
	Ankomstdag till HåboArrival date to Håbo: 
	Ankomstdag till SverigeArrival date to Sweden: 
	Email adressEmail address: 
	TelefonnummerTelephone number: 
	NationalitetNationality: 
	HemspråkFirst language: 
	Övriga språkOther languages: 
	AsylsökandeAsylum: Off
	Har PUTPermanent: Off
	Folkbokförd i SverigeRegistered in Sweden: Off
	Dossiernummer endast asylsökandeNumber on LMA card asylum seekers only: 
	co: 
	AdressAddress: 
	PostadressPostal address: 
	KontaktpersonContact person: 
	Email adressEmail address_2: 
	TelefonnummerTelephone number_2: 
	SocialtjänstSocial service: 
	HandläggareCase worker: 
	Email adressEmail address_3: 
	TelefonnummerTelephone number_3: 
	FörnamnFirst name_2: 
	EfternamnSurname_2: 
	AdressAddress_2: 
	PostadressPostal address_2: 
	Email adressEmail address_4: 
	TelefonnummerTelephone number_4: 
	FörnamnFirst name_3: 
	EfternamnSurname_3: 
	AdressAddress_3: 
	PostadressPostal address_3: 
	Email adressEmail address_5: 
	TelefonnummerTelephone number_5: 
	NamnName: 
	TelefonnummerTelephone number_6: 
	RelationRelationship: 
	Email adressEmail address_6: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	IngaNone: Off
	Kan tala lite svenskaKnow some swedish: Off
	ÅrYears: 
	Mer information ämnen utbildningsnivåMore information subjects level of education: 
	IngaNone Ja skriv var Yes specify where: 
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	Ort och datum: 
	Elevs underskrift: 
	Telefonnummer: 
	God manVårdnadshavare 1 underskrift och namnförtydligande: 
	Telefonnummer_2: 
	Vårdnadshavare 2 underskrift och namnförtydligande: 
	Telefonnummer_3: 


