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Ansökan om tillstånd
att arbeta som au pair i
Sverige
Fylls i av Migrationsverket/UM
Dossiernummer
Signatur

Använd den här blanketten om du vill komma till Sverige som au pair och under din vistelse bo i en värdfamilj och lära
dig svenska och ta del av den svenska kulturen. Du måste ansöka och få uppehållstillståndet innan du reser till
Sverige. Du kan lämna in ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat eller göra din ansökan elektroniskt
på www.migrationsverket.se. Migrationsverket tar ut en ansökningsavgift för att handlägga din ansökan.
På sista sidan ser du vilka bilagor du ska skicka med. Du kan mer information på vår webbplats
www.migrationsverket.se.

1. Jag ansöker om:
uppehållstillstånd

(CH)

Jag planerar att arbeta i Sverige från och med …………………... (ÅÅÅÅ-MM-DD)
till och med …………………... (ÅÅÅÅ-MM-DD) och planerar att resa in i Sverige …………………...

2. Heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige

Jag har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring inför min vistelse i Sverige.

Försäkringsbolag

Datum som försäkringen gäller till och med

3. Personuppgifter
Efternamn

Tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)

Kön

Man
Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD, ev. nr.)
Medborgarskap

Födelseort

Tidigare medborgarskap

Kvinna

Födelseland
Modersmål

Övriga språk

Civilstånd

Ogift

Gift (även registrerad partner)

Skild

Sambo

4. Passuppgifter
Hemlandspass

Annat pass (ange vilken typ) ......................................

Passet utfärdat av
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5. Kontaktuppgifter

Datum

c/o

Postadress

Postort

Land

E-post

Telefonnummer

Änka/änkling

Passnummer
Gäller till och med

6. Värdfamilj i Sverige
Namn

Gatuadress
Postnummer

Postort

E-post

Telefonnummer

7. Uppehållstillstånd eller vistelser i Sverige och andra Schengenstater
1. Land och tid (från och med - till och med)

2. Land och tid (från och med - till och med)

3. Land och tid (från och med - till och med)

4. Land och tid (från och med - till och med)

8. Försörjning

Jag finansierar min vistelse i Sverige med

Lön (Ange lön)
Banktillgångar (Bifoga intyg och kontoutdrag från bank som styrker att du har tillräckliga medel.)
Annat sätt (Förklara utförligt hur du kommer att försörja dig och bifoga handling som styrker dina uppgifter. )

Varje månad kommer jag att disponera (ange belopp och valuta)

9. Kompletterande frågor

Varför vill du komma till Sverige som au pair?

Hur fick du kontakt med din värdfamilj?
På vilket sätt kommer du att ha nytta av dina kunskaper i det svenska språket och om den svenska kulturen efter din
vistelse i Sverige?

Hur många timmar per vecka kommer du att arbeta för värdfamiljen?
Vad planerar du att göra efter din vistelse som au pair i Sverige?

Har du svårigheter att återvända till ditt hemland? Om ja, beskriv varför.

10. Övriga upplysningar

11. Beslutet ska skickas till

Ange vilken adress eller svensk ambassad/generalkonsulat du vill att vi ska skicka beslutet till.

12. Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga

Ort och datum

Namnunderskrift

13. Dokument som du ska skicka med din ansökan
-

Kopia av ditt pass där personuppgifter, medborgarskap och giltighetstid framgår

-

Intyg som visar hur du ska försörja dig

-

Sjukförsäkring eller ansökan om sjukförsäkring

Mer information finns på www.migrationsverket.se

