
 
ANSÖKAN till gymnasieskolans program 

 

    
   År 1  År 2  År 3 
A  Personuppgifter  

Efternamn Tilltalsnamn Personnummer  (10 siffror) 

Utdelningsadress (gata, box, c/o etc.)  

 

E-postadress  

Postnummer och Postort     Mobiltelefon    Telefon bostad (även riktnummer) 

Nuvarande skola   Program   Klass 

 
B  Sökt utbildning 

Val i 
1:a 
hand 

Sökt program Ort och önskemål om skola  
Friskola 

Önskemål om inriktning Annat val (profil, kurspaket) 

Val i 
2:a 
hand 

Sökt program Ort och önskemål om skola  
Friskola 

Önskemål om inriktning Annat val (profil, kurspaket) 

Val i 
3:e 
hand 

Sökt program Ort och önskemål om skola  
Friskola 

Önskemål om inriktning Annat val (profil, kurspaket) 

Val i 
4:e 
hand 

Sökt program Ort och önskemål om skola  
Friskola 

Önskemål om inriktning Annat val (profil, kurspaket) 

Val i 
5:e 
hand 

Sökt program Ort och önskemål om skola  
Friskola 

Önskemål om inriktning Annat val (profil, kurspaket) 

  
C  Val av språk  

Modernt språk i 1:a hand  * Modernt språk i 2:a hand  * Modersmål  * *  Svenska som andraspråk  

 Ja        Nej 

* = Modernt språk ska väljas av elev som söker till Humanistiska programmet, Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. 
* * = För elev som önskar läsa Modersmål : ange vilket. 
 
D  Övriga upplysningar 
 

 
E  Datum och underskrift  

Datum  Sökandens namnteckning 

 
F  Ifylles ej av sökanden 

Originalet översänt till Fullständig kopia översänd till Registrerad av 

Län- och  kommunkod på hemkommun    Nuv skola Klass Obs Modernt språk 1:a hand Modernt språk 2:a hand Modersmål SVA 
        

Notering 

 

          
Valrang Ansökningskod Kommunkod Skolkod Inriktningskod Annat val (profil, kurspaket m.m.) B G H M 

1          
2          
3          

Information om hur personuppgifter hanteras 
Personuppgifterna som du lämnar behövs för att ansökan till gymnasiet ska kunna utföras. Dina uppgifter hanteras med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. 
Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse. Varje utbildnings huvudman är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna sparas den tid som behövs för att 
respektive huvudmans skyldigheter ska uppfyllas. Mer information om hur dina uppgifter behandlas, vilka rättigheter du har och hur kontakt kan tas finns på 
respektive huvudmans hemsida. 
  


