
 

 

Det här är information till skolledare om hur anmälan 

görs och vad som ska vara med. Anmälan görs 

därefter via den länk som finns på Skolverket.se.  

 

Frågor i anmälan till ”Engelska för lärare som 

undervisar elever på nybörjarnivå, 7,5 hp” 

läsåret 2023/24  

 

Obs! Detta dokument är endast till för att skapa en 

överblick över vilka frågor Skolverket ställer i 

anmälan.  

 

Du anmäler genom att besvara frågorna i anmälan 

som du hittar på Skolverkets webbplats: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-

utbildningar/engelska---undervisa-elever-pa-

nyborjarniva    

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/engelska---undervisa-elever-pa-nyborjarniva
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/engelska---undervisa-elever-pa-nyborjarniva
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/engelska---undervisa-elever-pa-nyborjarniva


 

 

Anmäla deltagare till utbildningen 
"Engelska för lärare som undervisar 
elever på nybörjarnivå, 7,5 hp" 
läsåret 2023/24 
När den digitala anmälan görs bifogas en bilaga som ska vara 
underskriven av både rektor och deltagare. Vid flera deltagare från 
samma enhet görs en anmälan per person, med en bilaga per anmälan. 
Alla frågor är obligatoriska. 
  
Information om utbildningsform 
Sex digitala heldagsmöten 
Utbildningen anordnas av Göteborgs universitet. 
Kursen startar höstterminen 2023 och avslutas i maj 2024. 
  
Välkommen att kontakta oss om du har frågor. 
E-post: engelska@skolverket.se 
  
Skolverkets diarienummer: 2023:314 
Information om kommunal eller enskild huvudman 

Skolans/vuxenutbildningens/verksamhetens huvudman * 

 

Information om den anmälande enheten 

Skolans/vuxenutbildningens/verksamhetens namn * 

 

Ort * 

 

Rektors kontaktuppgifter 

Rektors förnamn * 

 

Rektors efternamn * 

 

Rektors e-postadress * 

 

 



 

 

I kommande frågor ska du ange vem som önskar delta i 
utbildningen "Engelska för lärare som undervisar elever på 
nybörjarnivå, 7,5 hp". 

Deltagarens kontaktuppgifter 

Deltagaren kommer att delta på utbildningen för läsåret 2023/24 * 

Ja 

Nej 

Deltagarens förnamn * 

 

Deltagarens efternamn * 

 

Deltagarens e-postadress * 

Personnummer  (ÅÅMMDD-XXXX) * 

 

Inom vilken skolform/stadium/verksamhet arbetar läraren primärt? * 

                                                        
Välj:

 

Vilket av följande intyg stämmer på deltagaren *      
                                    
Välj:

 

Intygande 

Rektor bekräftar genom att kryssa i rutorna i bilagan. Alla krav 
behöver vara uppfyllda för att den sökande ska vara berättigad till en 
plats på utbildningen. 

1. Anmäld lärare undervisar i engelska i grupper med elever som 
har lite eller inga kunskaper i engelska 

2. Anmäld lärare undervisar inom grundskolan årskurs 6–
9, gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning 

3. Anmäld lärare är behörig att undervisa i engelska eller är 
behörig lärare och undervisar i engelska i grupper med elever 
som har lite eller inga kunskaper i engelska, 

4. Anmäld lärare ges möjlighet att delta i de sex digitala 
utbildningstillfällen som ges under kursens gång, 

5. Anmäld lärare ges förutsättningar att ostört delta under hela 
dagen vid de digitala utbildningstillfällena 

6. Anmäld lärare ges möjlighet att arbeta med de uppgifter som 
ska göras mellan utbildningstillfällena inom ramen för den 
reglerade tiden för kompetensutveckling 



 

 

Intyget ska vara underskrivet av både rektor och deltagare. Vid flera 
deltagare från samma enhet görs en ansökan per person, med en 
bilaga per ansökan. 
  
Observera att du behöver skriva ut intyget, kryssa i samtliga rutor och 
att både rektor och deltagare ska skriva under innan dokumentet 
scannas in och bifogas nedan.  

Bilagor: 
 
Intyg för deltagare och rektor 2023/24 (30.9 KB)   Öppna 

Bifoga fil 

Här laddar du upp det underskrivna intyget. * 

Ladda upp fil 

Som rektor intygar jag att deltagaren har fått information om 
GDPR och information om att personuppgifter om deltagaren 
samlas in och lämnas till Skolverket samt vidare till ansvarigt 
lärosäte * 

Ja 

Nej 

 Jag har läst integritetspolicyn  och godkänner att mina uppgifter 
registreras * 

 

https://www.lyyti.fi/att/9f7648e89230be2779/6481f2d2a00c29e6218f8a58912fab3a55a814d3aa91aebf641bb3e56e580e
https://www.lyyti.fi/company_policy/97e9c0a3b5b6c05d9eae84f476dc6564761d5884a3dfa3baf0e6c96fffb30b4bb950a13f/1c280ef06f63369d0e79e6a/se

