Personuppgifter i denna ansökan kommer att registreras i
enlighet med PUL Personuppgiftslagen § 25 som underlag
för antagningen till gymnasieskolan.
För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarig i den kommun, det landsting eller den
fristående skola som du sökt till.

A

ANSÖKAN
till gymnasieskolans program
År 1

År 2

År 3

Personuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn

Kön

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon, bostad (även riktnr)

Man

Kvinna
Telefon, annat nummer (även riktnr)

E-postadress
Län, kommun, församling

B

Nuvarande skola/arbetsplats

Klass

Sökt utbildning
Sökt program

Ort och önskemål om skola

Val i 1:a hand
Ange K för Kommunal,
L för Landsting och
F för Fristående skola

Önskemål om inriktning
Språkval i 1:a hand

Språkval i 2:a hand

Sökt program

Ort och önskemål om skola

Val i 2:a hand
Ange K för Kommunal,
L för Landsting och
F för Fristående skola

Önskemål om inriktning
Språkval i 1:a hand

Språkval i 2:a hand

Sökt program

Ort och önskemål om skola

Val i 3:e hand
Ange K för Kommunal,
L för Landsting och
F för Fristående skola

Önskemål om inriktning
Språkval i 1:a hand

C

Språkval i 2:a hand

Övriga val till samtliga utbildningar
Individuellt val till sökt program i 1:a hand
Förstahandsval
Andrahandsval

Individuellt val till sökt program i 2:a hand
Förstahandsval
Andrahandsval

Annat val

Modersmål

Ja

D

Individuellt val till sökt program i 3:e hand
Förstahandsval
Andrahandsval

Nej

Datum och underskrift
Datum och sökandens namnteckning

E Ifylls ej av sökanden
Original översänt till
Län

Kommun Förs

Fullständig kopia översänd till
Skolkommun

Nuv skola

Registrerad av

Klass

Obs

Betyg åk 9
Ht

Språkval i 1:a hand
för programval 1

Språkval i 2:a hand
för programval 1

Språkval i 1:a hand
för programval 2

Språkval i 2:a hand
för programval 2

Modersmål

Svenska som andra språk

Annat val

Anm

Individuellt val till sökt program i 1:a hand
Förstahandsval
Andrahandsval

Individuellt val till sökt program i 2:a hand
Förstahandsval
Andrahandsval

Vt

Språkval i 1:a hand
för programval 3

Annat betyg Tid utb

Språkval i 2:a hand
för programval 3

Individuellt val till sökt program i 3:e hand
Förstahandsval
Andrahandsval
M

Ansökningskod

Kommun

Gy skola Inriktning

1
2
3
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B

G

K

Tilläggspoäng Yttrande
H

Beslut
M

Rang- Meritvärde
tal
Prel
Slutl

Antagen

ANVISNINGAR
Sökande till år 1

Sökande till år 2 och 3

A. Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter. Texta tydligt!

A. Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter. Texta tydligt!

Bifoga kopia av slutbetyg/terminsbetyg från
grundskolan och övriga handlingar du önskar
åberopa, exempelvis särskilda skäl för ansökan
till annan ort, uppgift om planerad flyttning, skäl
för bedömning i fri kvot.

B.Sökt utbildning
Ange vilket program och inriktning du söker till
i första hand, andra hand osv samt önskemål om
ort/skola.

B. Sökt utbildning
Ange vilket program du söker till i första hand,
andra hand osv samt vilken inriktning du avser
om du redan har bestämt dig.
Fyll också i
- vilket/vilka språk du önskar välja om du söker till
Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet,
Naturvetenskaps- och/eller Samhällsvetenskapsprogrammet.
C. Övriga val till samtliga utbildningar
Fyll i
- vilken kurs du önskar läsa som individuellt val
(ange 2 alternativ för sökt program)
- om du önskar läsa modersmål (ange språk)
- om du önskar läsa svenska som andraspråk som
alternativ till svenska (markera med X)
D. Datum och underskrift
Skriv under din ansökan.
Antagningsbesked
Du får information om resultatet av en preliminär
antagning i april.
Det slutliga antagningsbeskedet utsänds i
månadsskiftet juni-juli.

Sista ansökningsdag är 15 februari.

Fyll också i
- vilket/vilka språk du önskar välja om du söker till
inriktning på Ekonomiprogrammet, Humanistiska
programmet, Naturvetenskaps- och/eller
Samhällsvetenskapsprogrammet
C. Övriga val till samtliga utbildningar
Fyll i
- vilken kurs du önskar läsa som individuellt val
(ange 2 alternativ för sökt program)
- om du önskar läsa svenska som andraspråk som
alternativ till svenska (markera med X)
- om du önskar läsa modersmål (ange språk)
D. Datum och underskrift
Skriv under din ansökan.
Antagningsbesked
Svar på din ansökan lämnas senast i månadsskiftet
juni-juli.

