Søknadsskjema
Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
Oppstart høsten 2019

Søknadsfrist 1. juni 2019

Personlige opplysninger
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnummer (11 siffer).:

Adresse:

Morsmål:

Postnummer:

Poststed:

E-post:

Telefonnummer arbeid:

Privat:

Mobil:

Nåværende stilling/yrkesstatus:

Kjønn:

Følgende utdanningsprogram tar opp studenter med oppstart høst 2019.
Kryss av for ønsket utdanningsprogram og studiested
Hvis søknad på flere utdanninger/studiesteder-vis prioritering med tall
Helse aldring og
aktiv omsorg
Kreftomsorg og
lindrende pleie
Psykisk helsearbeid
og rusarbeid
Tverrfaglig
miljøarbeid

□
Bodø □
Fauske □
Leknes □
Bodø

Narvik

□

□
Mosjøen□
Narvik

Narvik

□

Oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.
Hvis mange søkere fra geografiske områder ut over nevnte studiesteder over, kan det startes opp lokale
studiegrupper der.
Studiene er deltidsutdanninger over to år (årsenhet-60 studiepoeng) som organiseres med en 4dagerssamling pr. semester der studentene møter på studiested. I tillegg er det obligatoriske månedlige
skoledager der studentene selv velger om de møter på studiested eller ved bruk av nett. Øvrig
læringsaktivitet foregår ved bruk av nett. Det vil bli gitt opplæring på verktøyene vi benytter i
nettkommunikasjon.

For mer informasjon se www.nordlandfagskole.no
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CV - Må fylles ut
Etternavn:

Fornavn:

Nåværende arbeidsgiver og arbeidssted:

Ansatt fra:

Stillingsstørrelse:
%

Praksis (Start med siste stilling først og deretter øvrige stillinger bakover i tid).
Legg ved bekreftede kopier av attester.
Praksis som ikke er dokumentert gjennom attest blir ikke tatt med i inntaksvurderingen
Tidsrom
%
Arbeidsgiver
Stilling
Arbeidsområder
fra-til
stilling

Vedl.
nr.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Dersom du har behov for mer plass, bruk eget ark i tillegg

Utdanning
Legg ved bekreftede kopier av vitnemål.
Utdanning som ikke er dokumentert gjennom vitnemål blir ikke tatt med i inntaksvurderingen.
Fullført år
Skole/studium
Linje/Spesialisering

Fagbrev
Legg ved bekreftede kopier av fagbrev.
Fagbrev som ikke er dokumentert blir ikke tatt med i inntaksvurderingen.

Fullført
år
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Vedl
nr.

Vedl.
nr.

CV - Må fylles ut
Relevante kurs
Legg ved kopier av kursbevis
Kursnavn

Varighet

Gjennomført år

Vedl.
nr.

Viktig innhold

Andre opplysninger

Sted:

Dato:

Signatur

Søknad med CV og vedlegg sendes til:
Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
8512 Narvik
For mer informasjon:

Tlf: 75 65 67 00

www.nordlandfagskole.no
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