
 
 

Anmälan till att träffa en språkvän   

 

Skicka in din anmälan till: 

Bräcke kommun 

Internationella enheten 

Åsa HedenströmBoije 

Box 190 

840 60 Bräcke 

 

 
Härmed godkänner jag att Bräcke kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag 

lämnar. Anmälan kommer att diarieföras och blir därmed offentlig. Uppgifterna kommer 

behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftlagen, PUL. 

 
Namnteckning 
 
 

Datum 

Namnförtydligen 
 
 Adress 
 
 

Postadress 
 

E-postadress Telefon 

 
Jag är 

 

 Kvinna   

 Man  

 Par  

 Familj Grupp (2–3 personer) med barn/ utan barn 

 Ungdom (16-21) 

 

Jag vill träffa en språkvän som är 

 

 Kvinna  

 Man 

 Par  

 Grupp (2–3 personer) 

 Familj med barn/ Utan barn  

 Ungdom (16-21) 

 

Det är viktigt att jag och min språkvän har: 

 

 Samma kön  

 Samma ålder  



 
 

 Samma ålder på barnen  

 Samma familjesituation 

 Samma utbildning/arbete  

 Samma intressen/hobby Spelar ingen roll 

 

 

Efternamn __________________________________________________________________ 

 

Förnamn____________________________________________________________________ 

 

Personnummer_______________________________________________________________ 

 

Adress______________________________________________________________________ 

  

Ort________________________________________________________________________ 

 

Telefon, Mobil_______________________________________________________________ 

 

E-post______________________________________________________________________ 

 

Ditt hemland 

 

Vilka språk kan du prata?_______________________________________________________ 

 

Vilket år kom du till Sverige? Skriv året! __________________________________________ 

 

 

Har du uppehållstillstånd från Migrationsverket? 

 

 Ja, permanent  

 Ja, tillfälligt  

 Nej 

 

Hur mycket svenska kan du? 

 

 Sfi A 

 Sfi B  

 Sfi C 

 Sfi D 

 Svenska grund 

 Annan utbildning 

  

Har du familj och barn? 

 

 Nej  

 Ja, familj  

 Ja, barn som är födda år:_________________________________________________ 



 
 

 

Ska din familj/barn också träffa guiden? 

 

 Ja  

 Ja, ibland  

 Nej 

 

Sysselsättning 

 

Vad gör du 

nu?________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Utbildning 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vad har du studerat? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Arbete 

 

Vad har du arbetat 

med________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fritid 

 

Intressen på ledig 

tid_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Jag fick veta om språkvän genom 

 

 skolan  

 arbetet  

 en vän 

 annons 

 



 
 

När kan du komma till presentationsmötet hos oss? 

 

 Förmiddagar från kl.__________________  

 Eftermiddagar från kl._________________ 

 Annan tidpunkt_______________________ 

 

Går det bra med en gruppkontakt? (3–4 personer) 

 

 Ja, det är okej att vi träffas 3–4 personer i grupp 

 Nej, jag vill träffa min guide ensam (2 personer) 

 Spelar ingen roll 

 

Tack för visat intresse! 

 


