
ANSÖKAN till 
gymnasieskolans program    År 1 2 3Personuppgifter

Efternamn och tilltalsnamn Kön PersonnummerA
Pettersson, Erik Man Kvinna
Utdelningsadress Telefon, bostad (även riktnr) Telefon, annat nummer

E-postadressPostnummer och postort

Län, kommun, församling Nuvarande skola Klass

BL EN HKK IDH MA M1 M2 ML MU NO BI FY KE SO GE HI RE SH SL SV SVA TN TK

Betygnot: *** - Betyg ej satt då eleven inte uppnått de lokalt fastställda målen för ämnet. Grf 7 kap 7 §Sökt utbildning

Val i 1:a hand
B Sökt program Ort

Önskemål om inriktning Önskemål om skola

Friskola

Val i 2:a hand
Sökt program Ort

Önskemål om inriktning Önskemål om skola

Friskola

Val i 3:e hand

Sökt program Ort

Önskemål om inriktning Önskemål om skola

Friskola

Val av språk till Naturvetenskapsprogrammet och Val av språk till Samhällsvetenskapsprogrammet
C Språkval i 2:a hand NV Språkval i 1:a hand SPSpråkval i 1:a hand NV Språkval i 2:a hand SP

Övriga val till samtliga utbildningar
D Individuellt val till sökt program i 1:a hand Individuellt val till sökt program i 2:a hand Individuellt val till sökt program i 3:e hand

Förstahandsval Andrahandsval Förstahandsval Andrahandsval Förstahandsval Andrahandsval

Annat valEstetisk verksamhet Modersmål Svenska som andraspråk

Ja Nej

Övriga upplysningar
E

Underskrifter
F Datum och sökandens namnteckning Datum och Förälders/Vårdnadshavares namnteckning

Ifylls ej av sökanden
G Original översänt till Fullständig kopia översänd till Registrerad av

Län Kommun Förs Skolkommun Nuv skola Klass Obs Betyg åk 9 Annat betyg Tid utb.
Ht Vt

ESV Språkval NV 1:a 2:a hand2:a hand Språkval SP 1:a hand Modersmål SVA

Individuellt val till sökt program i 1:a hand Individuellt val till sökt program i 2:a hand Individuellt val till sökt program i 3:e hand
Förstahandsval FörstahandsvalFörstahandsval Andrahandsval Andrahandsval Andrahandsval

Tilläggspoäng Yttrande Beslut Rang- Jmf-tal Intagen

Ansökningskod Kommun Gy skola Inriktning MB G K EP FP H Tal Prel Slutl Prel Slutl

1

2

3
Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med PUL, personuppgiftslagen §25, som underlag för intagningen till
gymnasieskolan. För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarig i den kommun, det landsting eller den fristående
skola som du sökt till.
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