
 

1 

NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA 
BLANKETT GÄLLANDE ÅBEROPAN AV REELL KOMPETENS 
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 
 

Förnamn  Efternamn  

Postadress  Postnummer och ort  

E-postadress  Personnummer  

Telefon  Utbildning  

UTBILDNING – FYLL I OM DU SAKNAR GYMNASIEBETYG 
För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs det någon form av gymnasieexamen på minst 2 250 gymnasiepoäng 
eller motsvarande. Läs mer på https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/. Om du 
saknar detta, skriv in i tabellen vad du har för utbildning. 

Skola/utbildning År 

  

  

  

  

SÄRSKILD BEHÖRIGHET – FYLL I OM DU SAKNAR BETYG  
Den särskilda behörigheten är godkända betyg (E, G eller 3) i Svenska 2 ELLER Svenska som andraspråk 2 SAMT 
Teknik 1 ELLER Bygg och anläggning 1 och 2. 

Kurs Beskrivning/motivering av praktisk erfarenhet 

Svenska 2 (läs vidare om kursens innehåll här)  

Svenska som andraspråk 2 (läs vidare om kursens 
innehåll här) 

 

Teknik 1 (läs vidare om kursens innehåll här)  

Bygg- och anläggning 1 och 2 (läs vidare om 
kursernas innehåll här) 

 

https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVA%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DTEK%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DBYG%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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YRKESERFARENHET 
Beskriv yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen som du söker. Beskriv så detaljerat du kan dina 
arbetsuppgifter. BIFOGA därefter arbetsgivarintyg i din ansökan. Notera att skolan inte kan göra en 
bedömning om arbetsintyg saknas i ansökan. 

Arbetsgivare Arbetsuppgifter 

  

  

  

  

  

 

INTYGANDE 
Jag intygar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga. 

 

         
För och efternamn   Datum      
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