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Begäran om förändring av studieplan 

Du har möjlighet att förlänga din studieplan om din kurstid inte har passerat med 
mer än 75 %. Att en kurs behöver förlängas kan vara tecken på att man som elev 
inte kan tillgodogöra sig studierna eller inte gör tillfredsställande framsteg, och 
då riskerar utbildningen att avbrytas enligt Skollagen (2010:800), 20 kap 9 §. 
Studie- och yrkesvägledare måste alltid kontaktas vid förlängningar. 

Lämna eller skicka (via post eller e-post) den ifyllda blanketten till expeditionen. 
Vuxenutbildningen, Honnörsgatan 1, Campus Strängnäs, 645 35 STRÄNGNÄS. 
Telefon: 0152-295 21. E-post vuxenutbildning@strangnas.se. 

Namn 

Personnummer 

Kurs 

Jag vill förändra min studieplan enligt följande 

Jag som elev är medveten om att förändring av studieplanen kan påverka mitt 
studiemedel/studiestöd och det finns risk att jag blir återbetalningsskyldig. Jag 
som elev ansvarar för att meddela eventuella förändringar av min studiemedels- 
ansökan till CSN. 

Datum: ___________________ 

Namnteckning elev: __________________________ 

Vuxenutbildningens beslut 

Beviljas  Avslås  

Datum: ___________________ 

__________________________ __________________________ 
Namnteckning  Namnförtydligande och titel 
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Information om personuppgiftsbehandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet 
med en sådan behandling är att kunna hantera din begäran om förändra studieplanen. Lämnar du 
inte personuppgifterna kommer vi inte kunna hantera din begäran. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av 
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att 
raderas ett år efter avslutad kurs.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att 
kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela 
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vårt dataskyddsombud når du via 
dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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