Ansökan om dispens från krav på godkänt betyg i engelska
från grundskolan vid ansökan till gymnasiet
En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga
behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i
engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet. (Skollagen 16 kap 32§)
ELEV

Elevens namn

Personnummer

Postadress

Postnr och ort

Nuvarande skola

Klass

Dispens söks

□ för samtliga utbildningar enligt ansökan

Mobilnummer
Läsår

□ för följande utbildningar:
Elevens underskrift

AVLÄMNADE SKOLA
Anlände till Sverige år

Datum

För ifyllande, se Skolverkets undantagskrav på behörighet i engelska
Började läsa engelska i Sverige i åk

Hur många år har eleven
I vilket land?
läst engelska i annat land?
Hur många år har eleven
Vilken nivå är eleven på i engelska?
läst engelska i Sverige?
Hur lång tid bedöms det ta för eleven att nå betyg i engelska åk 9?
Vilka är elevens förutsättningar, förmåga, motivation etc. att klara av studierna på ett nationellt
program?
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Skriftligt omdöme i engelska lämnas med information om vilka mål som sökande har uppnått i
ämnet utifrån kunskapskraven för åk 9

.

□ Bifogas

□ Skickas in senare

Andra bilagor, ex. dokumentation om tidigare studier eller individuell utvecklingsplan

□ Bifogas
Datum
Underskrift

Vilka dokument?
Telefon

Befattning
Namnförtydligande

Ansökan ska vara inkommen till antagningskansliet senast 1 juni.
Beslut tas på antagningsgruppens sammanträde i mitten av juni.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Uppgifterna kommer att sparas till dess att eleven slutat skolan. Den rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning. De uppgifter som finns registrerade om dig i
detta fall kommer inte att föras över till tredje land.
Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på https://kommun.vetlanda.se/gdpr.
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