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 Skolverkets
webb

Frågor i anmälan till ” Engelska för lärare
som undervisar elever på nybörjarnivå, 7,5
hp” läsåret 2022/23
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
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Anmäla deltagare till utbildningen
"Engelska för lärare som undervisar
elever på nybörjarnivå, 7,5 hp" läsåret
2022/23
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.
Välkommen att kontakta oss om du har frågor.
E-post: engelska@skolverket.se
Skolverkets diarienummer: 2022:368
*Information om kommunal eller enskild huvudman 
* Skolans/vuxenutbildningens/verksamhetens huvudman
*Information om den anmälande enheten
* Skolans/vuxenutbildningens/verksamhetens namn
* Ort
*Rektors kontaktuppgifter
* Förnamn
* Efternamn
* Mobilnummer
* 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
* Förnamn
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* Efternamn
* E-postadress
* Mobilnummer
* Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

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

Grundskola åk 6-9
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
* Utbildningsform
Sex digitala heldagsmöten

Skolledning: Information om utbildningsform
Utbildningen anordnas av Göteborgs universitet.
Helt på distans: Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt.
Kursen startar höstterminen 2022 och avslutas i maj 2023.

Intygande
Nedan följer sex intyganden du som rektor måste göra.
Som rektor intygar jag att
Bekräfta genom att kryssa i rutorna nedan. Alla krav behöver vara uppfyllda för att deltagaren
ska vara berättigad till en plats på utbildningen.

•
•
•

Anmäld lärare undervisar i engelska i grupper med elever som har lite eller inga kunskaper i
engelska
Anmäld lärare undervisar på grundskolan årskurs 6–9  gymnasiet vuxenutbildningen 
Anmäld lärare är behörig att undervisa i engelska Ja  Nej 
eller

•
•
•

Anmäld lärare är behörig lärare och undervisar i engelska i grupper med elever som har lite
eller inga kunskaper i engelska, Ja  Nej 
Anmäld lärare ges möjlighet att delta i de sex digitala seminarietillfällen som ges under kusens
gång, 
Anmäld lärare ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen vid de digitala
utbildningstillfällena 
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Bilaga för intygande
Ladda ned intyg som finns på följande länk https://enkat.skolverket.se/Survey/587
Ifylld och underskriven bilaga mejlas till engelska@skolverket.se och skriv i ämnesraden
sökandes namn, skola och ort.
Bifoga fil
Intyget ska vara underskrivet av både rektor och deltagare. Vid flera deltagare från samma
enhet görs en anmälan per person, med en bilaga per anmälan.
Som rektor intygar jag att deltagaren har fått information om GDPR och information om
att personuppgifter om deltagaren samlas in och lämnas till Skolverket
Ja
Nej
Som rektor intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta
När du har svarat på frågan ska du trycka på knappen "Skicka" för att skicka in anmälan. När
anmälan är inskickad kommer du att få en bekräftelse via epost där dina svar är
sammanställda.
Ja
Nej
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