ANSÖKAN TILL GYMNASIESÄRSKOLAN
Läs instruktionerna innan du fyller i blanketten
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer och postort:

Telefonnummer:

Nuvarande skola:

Skolform:

Klass:

Följande underlag måste mottagande skola tillhanda:
Bifogas med ansökan

Inhämtas från nuvarande
skola

Psykologisk utredning

☐

☐

Pedagogisk utredning

☐

☐

Medicinsk utredning

☐

☐

Social utredning

☐

☐

Beslut om mottagande

☐

☐

Ansökan till gymnasiesärskolans nationella program:

1

Program:

Skola/Ort:

2

Program:

Skola/Ort:

3

Program:

Skola/Ort:

Ansökan till gymnasiesärskolans individuella program:

1

Skola/Ort:

2

Skola/Ort:

3

Skola/Ort:

Önskar sökande läsa modersmål:
Ja ☐

Ange språk:

Nej ☐

Övriga upplysningar/önskemål:

Underskrift:
Datum och sökandes underskrift:
Vårdnadshavares underskrift:

Telefonnummer

Namnförtydligande:
Vårdnadshavares underskrift:

Telefonnummer:

Namnförtydligande:
När du skickar in ansökan godkänner du att Antagning Fyrbodal och mottagande huvudmän behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR (EU 2016/679).

ANSÖKAN TILL GYMNASIESÄRSKOLAN
Läs instruktionerna innan du fyller i blanketten

Instruktioner
Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter och kontaktuppgifter till vårdnadshavare. Under skolform anger du vilken
typ av skola du går idag, exempelvis anpassad grundskola. Texta tydligt! Dina uppgifter kommer att
registreras digitalt och behandlas enligt GDPR.

Bilagor
Du ska bifoga underlag som styrker att du tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Underlagen kan
skickas med som bilagor till ansökan eller så kan du godkänna att underlagen hämtas från din
nuvarande skola.

Sökt utbildning
Ange vilket program du söker till och till vilken skola/ort. Vill du göra fler än 3 val ska du använda fler
blanketter som du numrerar. Du väljer antingen till ett nationellt program eller till det individuella
programmet.

Modersmål
Ange om du önskar att läsa ditt modersmål och vilket språk det är.

Datum och underskrift
Ange dagens datum och din underskrift.
Skicka ansökan med post till Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla, senast den 1 februari.

Information
Talerätten – elevens val och ansvar
Enligt Skollagen (29 kap 12 § Skollagen) har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan vid ansökan
till gymnasieskolan. Det innebär att det är den sökande eleven som själv väljer och är ansvarig för sin
ansökan. Den som hjälper den sökande kan inte hållas ansvarig om den sökande gjort fel i sitt
gymnasieval för att sökande misstolkat eller inte tagit reda på vad som gäller.

Behov av skolskjuts
Eleven ska i möjligaste mån använda sig av kollektiva färdmedel. Om avståndet mellan skolan och
hemmet överstiger 6 km har eleven generellt rätt till busskort. I de fall det finns behov av skolskjuts
med taxi ska en ansökan göras för detta där orsaken till behovet framkommer. Ansökan om busskort
eller skolskjuts med taxi görs under vårterminen och beviljas eller avslås av hemkommun.
Ansökningsblanketter för skolskjuts skickas hem tillsammans med antagningsbesked under mars.

Behov av korttidstillsyn enligt LSS
För att få information om gymnasiesärskolan bedriver korttidstillsyn enligt LSS §9:7 gå till respektive
skolas hemsida eller kontakta skolan.

Övriga frågor kring gymnasiesärskolan och ansökan
Om du har andra frågor kring ditt gymnasieval, kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola eller
skolledningen på gymnasieskolan. Kontaktuppgifter hittar du på www.soktillgymnasiet.se

