Intresseanmälan TRÄFFA Språkvän
När du skickat/lämnat in formuläret kommer vi att ringa dig och boka in ett enskilt möte. På mötet får du
berätta lite om dig själv, dina önskemål och du har möjlighet att ställa frågor. Mötet är för att finna en
passande Språkvän till dig. Detta kan ta olika lång tid beroende på önskemål. Du kan kryssa i flera alternativ.
Datum: ________________

Jag är: ☐Kvinna ☐Man ☐ Par ☐ Familj ☐Grupp

Jag vill träffa en Språkvän som är:
Vi matchar kvinna till kvinna och man till man om det inte är par/familj eller grupp.
☐Kvinna ☐Man ☐Par ☐ Familj ☐Grupp ☐Med barn ☐Utan barn ☐Spelar ingen roll
Namn _____________________________________________________________ Ålder _________________
Adress ____________________________________________________________
Telefon ______________________________ E-post______________________________________________
Om ni är en familj, hur gamla är barnen? _______________________________________________________
Födelseland och vilka språk talar du? __________________________________________________________
Hur mycket svenska kan du prata? Du måste kunna prata lite svenska för att kontakten med din Språkvän
ska fungera.
 SFI A muntligt  SFI B muntligt  SFI C muntligt  SFI D muntlig  SAS eller Svenska A+B muntligt
När kom du till Sverige? ________________________ Har du uppehållstillstånd?  Ja  Nej
Vad gör du på dagarna?__________________________________________________________
Vad har du läst/studerat? ___________________________________________________________
Vad har du arbetat med?_____________________________________________________________________
Intressen, vad tycker du är roligt att göra på din fritid?_____________________________________________
Varför vill du träffa en Språkvän?
 Träna på svenska språket
 Träffa svenskar  Lära mig mer om Sverige
 För att se mer av Mölndals stad  Annat:______________________________________
Det är viktigt att jag och min Språkvän har samma:
 Intressen/hobby  Ålder  Ålder på barn
 Yrke
 Spelar ingen roll
 Annat önskemål:______________________________________________
Har du någon fråga eller vill meddela oss något? Då kan du skriva här.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hantering av din information
När du lämnat in formuläret med din information godkänner du att dina uppgifter sparas hos oss för administration och
uppföljning enligt Personuppgiftslagen (PUL). Informationen lämnas inte ut till andra.

Skicka eller lämna in din anmälan till

Språkvän
Norra Ågatan 32, vån 2
431 436 Mölndal
Du kan också mejla in din anmälan till sprakvan@molndal.se
Du kan också anmäla dig på internet www.molndal.se/sprakvan
Eller ring koordinatorn
0733-90 19 24

