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UTBILDNINGSPRODUCENTENS MEDDELANDE OM AVBRYTANDE AV

1. Uppgifter om utbildningen
Utbildningsproducent

ARBETSKRAFTSUTBILDNING

Med denna blankett ska utbildningsproducenten meddela AN-byrån om att villkoren för avbrytande av arbetskraftsutbildning 
uppfylls. Bestämmelser om villkoren för avbrytande finns i 5 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
(916/2016).

Utbildningens namn

Utbildning under tiden

Utbildningens nummer

2. Studerandens uppgifter och grunder för avbrytande
Studerandens namn Personbeteckning

Grund för avbrytande (kryss i rutan, två olika orsaker):

Studeranden har utan tillstånd varit frånvarande fem utbildningsdagar utan avbrott. Som utbildningsdagar räknas också
arbetsdagar under praktikperioder och perioder för inlärning i arbete.

Frånvarodagar         /           20 -        /           20 

Studeranden återvände till studierna         /           20 

Studeranden har inte återvänt till studierna

Studeranden gör inte framsteg i studierna på det sätt som avses i utbildnings- eller studieplanen eller får när det gäller
högskolestudier inte i genomsnitt fem studiepoäng per studiemånad för studieprestationer som ingår i studiehelheten.
Studierna kan också avbrytas om studerandens mödra- eller föräldraledighet eller sjukledighet är så lång (ett s.k. 
permanent hinder) att det kan vara omöjligt att slutföra studierna. En lång frånvaro kan även bero på andra orsaker, till 
exempel disciplinstraff.

Sista närvarodag vid utbildningen:         /           20 

Mödra- eller föräldraledighetens eller sjukledighetens första dag:         /           20 

Noggrannare motiveringar
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3. Underskrift
Meddelarens underskrift 

Namnförtydligande

Ort och datum

Position inom organisationen

4. Meddelarens kontaktuppgifter
Meddelarens adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

5. Inlämning av framställan

Sänd meddelandet till den AN-byrå som gjort antagningen av studerande. Kontrollera adressen hos AN-byrån. 
AN-byråernas kontaktuppgifter 

http://www.te-tjanster.fi/te/sv/skot_arenden_medoss/tetjanster/kontaktuppgifter/index.html
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ARBETSKRAFTSUTBILDNING
Med denna blankett ska utbildningsproducenten meddela AN-byrån om att villkoren för avbrytande av arbetskraftsutbildning uppfylls. Bestämmelser om villkoren för avbrytande finns i 5 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2016).
2. Studerandens uppgifter och grunder för avbrytande
Grund för avbrytande (kryss i rutan, två olika orsaker):
arbetsdagar under praktikperioder och perioder för inlärning i arbete.
Frånvarodagar
        /           20 
-
        /           20 
        /           20 
högskolestudier inte i genomsnitt fem studiepoäng per studiemånad för studieprestationer som ingår i studiehelheten.
Studierna kan också avbrytas om studerandens mödra- eller föräldraledighet eller sjukledighet är så lång (ett s.k. permanent hinder) att det kan vara omöjligt att slutföra studierna. En lång frånvaro kan även bero på andra orsaker, till exempel disciplinstraff.
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        /           20 
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Meddelarens underskrift 
Namnförtydligande
4. Meddelarens kontaktuppgifter
5. Inlämning av framställan
Sänd meddelandet till den AN-byrå som gjort antagningen av studerande. Kontrollera adressen hos AN-byrån.
AN-byråernas kontaktuppgifter 
Utbildningsproducentens meddelande om avbrytande av arbetskraftsutbildning
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Tekstikenttä1: 
	Valintaruutu2: 0
	Tekstikenttä2: 
	Paikka_aika: 
	Selvennys: 



