
 
 
 

             LIVETS ORDS KRISTNA SKOLOR 
 

 
 

ANSÖKNINGSHANDLINGAR   Vänligen, TEXTA tydligt 
 
1. Elevens fullständiga namn (stryk under tilltalsnamnet): 

 Förnamn  _______________________  Efternamn  ________________________________  

2. Adress:   _______________________  Adress i Uppsala: ___________________________  

 Postadress: _____________________  Postadress: _______________________________ 

 Land: __________________________  Telefon: __________________________________  

3. Telefon:  ________________________  Tidpunkt för flytt:  ___________________________  

4. Personnummer:               

5. Kön:     Flicka     Pojke         6. Födelseort:   _______________________________  

7. Hemspråk: ____________________  8. Har fullgjort åk ______  läsåret  ________________  

9. Söker till Livets Ords Kristna Skola för åk: _____  läsåret  _____________________________  

10. Tidigare skolas/förskolas namn: _______________________________Telefon:____________ 

 Adress:___________________________   Postadress:_______________________________  

11.  Moderns namn:  _____________________________________ 
        
       Telefon arb: ______________ Mobilnr: __________________ E-post:___________________             
        

       Personnummer:                           
      
       Moderns modersmål: ________________________________       
       
12.  Faderns namn: _____________________________________  
       
 Telefon arb: ______________ Mobilnr: __________________ E-post:___________________ 
   

      Personnummer:                    
     
      Faderns modersmål:_________________________________ 
 

13. Vårdnadshavare (kryssa för lämplig ruta) 

   Föräldrar   Moder   Fader     Annan:  _____________________________  

14. Ovanstående elev har tidigare gått/sökt till LOKS. Ange klass/datum:  ___________________  

 

 

                                                                                                         OBS! Formuläret fortsätter på nästa sida 

 



 
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 

Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av 
den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, 

död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen 
ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra 

sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
Vi tror också på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas 

samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

 

 

 

 

15a. Modersmålsundervisning önskas i följande språk:  __________________________________  

15b. Studiehandledning på modersmålet önskas:               JA            NEJ 

16. Förhållande som kan påverka ert barns skolgång:  ___________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag inser att dessa tros- och lärosatser är grunden för Livets Ords Kristna Skolor och 

intygar att de uppgifter som jag lämnat är sanningsenliga och att jag inte utlämnat något 

som är av vikt att veta.  

 

Skolgudstjänst   

Eftersom skolan vilar på kristen värdegrund accepterar jag att mitt barn närvarar på skolgudstjänster 

och andra samlingar med konfessionella inslag                                                          
   

 Jag önskar kontakt med skolan angående skolgudstjänsterna    
 

 

Moderns underskrift:  ____________________________________ Datum: ________________  

 

Faderns underskrift:  ____________________________________ Datum:  ________________  

 

 

Sänd ansökan till:  Livets Ords Kristna Skolor, Box 17, 751 03 Uppsala  

______________________________________________________ 
 

(Interna anteckningar)  

 
Ansökan inkom:  ________________________________________________________________  

Ködatum:   _________________________________________________________________  

Antagen:    _________________________________________________________________  

Klass:   _________________________________________________________________  

Började:   _________________________________________________________________  


