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Anmälan till uppdragsutbildning höstterminen 2021  

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråks- och 
kunskapsutveckling för svensk- och speciallärare, 7, 5 hp  

I anmälningsformuläret behöver du som deltagare intyga att du har huvudmans eller 
rektors godkännande för att delta på kursen. Huvudman eller rektor intygar på detta 
sätt att du som deltagare är verksam lärare  

• med lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska,  
eller  

• med speciallärarutbildning mot språk-, skriv- och läsutveckling eller skriv- och 
läsutveckling.  

Den ifyllda blanketten sänds senast den 30 juni 2021 via e-post till Sektionen för 
uppdragssamordning vid Stockholms universitet: anm.susa@su.se  

Om det blir fler sökande än det finns platser tillämpas principen först till kvarn.
 

Deltagarens personuppgifter  

Förnamn och efternamn  Personnummer 

  

E-postadress Telefon 

  

Adress Postnummer och ort  

  

 

 
Huvudman eller rektor intygar  

      Huvudman eller rektor intygar att du som deltagare är verksam lärare med 
lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska eller är verksam 
speciallärare/lärare med speciallärarutbildning mot språk-, skriv- och läsutveckling 
eller skriv- och läsutveckling. Vidare godkänner huvudman/rektor att du anmäler dig till 
kursen och har förutsättningar att genomföra kursen. 
 
Huvudmans/rektors namn Huvudmans/rektors befattning   

  

Huvudmans/rektors e-postadress  Huvudmans/rektors telefon  

  

 
      Vi vill ha ditt samtycke till att få hantera dina personuppgifter. Så här hanterar vi dina personuppgifter. 
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