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Ansökan om ersättning för förlängda studier på nationellt program I
gymnasiet
De nationella programmen i gymnasieskolan är avsedda att genomgås på tre läsår, men i enlighet med 16 kap. 15 § skollagen
(2010:800) kan en huvudman för en gymnasieskola besluta att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid än
tre år.

Uppgifter om eleven
För- och efternamn:

Personnummer:

Program/inriktning:
E-post:

Mobilnr:

Kontaktuppgifter skola
Skolans huvudman
Rektor

Telnr:

Rektors e-post
Fullständig address till skolan

Ansökan avser läsåret

Bakgrund
Beskriv anledningen till varför eleven behöver förlängd studietid samt vilka åtgärder skolan redan har vidtagit för att ge eleven stöd.

Planerade studier
Ange vilka kurser eleven planeras läsa under den förlängda studietiden samt hur många poäng kurserna omfattar

Skolans mål
Beskriv skolans mål för att eleven ska uppnå gymnasiexamen under det fjärde läsåret
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Tidplan
Lämna en beskriving av hur lång tid de förlängda studierna beräknas ta

Ort och datum

Huvudmannens underskrift 1

Namnförtydligande
Ort och datum

Elevens underskrift

Namnförtydligande

Obligatoriska bilagor:
−

Huvudmannens beslut om elevens förlängda studier

−

Elevens individuella studieplan

−

Elevens studieplan för det fjärde året

−

Eventuellt tidigare beslut om reducerat program

−

Elevens aktuella åtgärdsprogram samt, i förekommande fall, det utvärderade tidigare åtgärdsprogrammet.

−
−

Statistik över elevens närvaro/frånvaro föregående och innevarande läsår
Elevens senaste betyg.

Ansökan ska vara Värmdö Kommun tillhanda senast den 31 maj under elevens tredje läsåret.

Ansökan skickas till:
Värmdö kommun
Utbildningskontoret
Avd Styrning och kvalitet
134 81 Gustavsberg
Behandlingen av ovanstående personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur dina
personuppgifter behandlas på kommunens hemsida https://www.varmdo.se/personuppgifte
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Om någon annan än huvudmannen undertecknar ska det bifogas en delegationsordning alt. fullmakt som visar att personen får företräda
huvudmannen i frågan.
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