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                                                                              Ansökan lämnas till SYV- expeditionen  
                                                                                             Använd arkivbeständig bläckpenna 
 
 
Elevens namn  
 
 

Personnummer Klass 

Telefon 
 
 

E post Mentor 

 

Ansökan avser 
 Byte av individuellt val     Byte av språkval            Utökat program 

 Byte av inriktning             Byte av program            Individuellt anpassat program 

 Byte av programfördjupningkurs                                Reducerat program 

 Byte av yrkesutgång        Preparand kurser  

                               

BYTE FRÅN   Kurs /Program                           Schemagrupp / Kurskod                                  Poäng       Läsår    Läsperiod       

     

     

     

     

 

Samtal med elev 
Datum Studie- och yrkesvägledare 

 

Anledning/ yttrande  
 

 
 

 

         Mer information se nästa sida          Studieplan bifogas 
 

 
 

BYTE TILL   Kurs / Program                               Schemagrupp / Kurskod                                 Poäng      Läsår     Läsperiod                                                                  

     

     

     

     

 
Datum Rektor                                                                                 

                                                                                                               Beviljas   Beviljas ej 

 
SKOLANS ANTECKNINGAR   Delges 
 

 Elev/Vh          Rektor              Schemaansvarig    Kurator   Specialpedagog 
 SYV          Skolsköterska   Antagning               Extens         
 Mentor/er                                        Berörd/a lärare                  

 Omdöme ej avlutad kurs lämnas till SYV 
 

Datum 

 
Elevens namnteckning 

 
Datum 

 
Vårdnadshavarens namnteckning (omyndig elev) 
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UTÖKAT PROGRAM 

Rektor kan besluta om ett utökat program om eleven önskar det och kan antas tillgodogöra sig 
utbildningen på ett tillfredställande sätt, på såväl fullständigt program som den eller de frivilliga kurserna 
(dvs utökade kurser). 
 
I såväl elevens individuella studieplan som i slutbetyget skall det framgå vilka kurser som ingår i elevens 
fullständiga program och vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet. 
(Gymnasieförordningen 5:2, 1:12 , 7:10) 

 
En elev på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de 
kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är 
dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att 
han eller hon vill läsa de aktuella kurserna. (Gymnasieförordningen 4:23) 
 

INDIVIDUELLT ANPASSAT PROGRAM 
En elevs utbildning i gymnasieskolan får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program 
genom att vissa kurser byts ut om 
1. utbildningen kan hänföras till ett nationellt program, 
2. kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas, och 
3. beslutet fattas före utgången av det andra läsåret. 
 
När det gäller villkoret i första stycket 2 får dock den inledande kursen i matematik bytas ut mot en annan 
inledande kurs i matematik. Beslut om att byta ut en viss kurs får inte fattas efter det att eleven påbörjat 
kursen. (Skollagen 9:4) 

 
REDUCERAT PROGRAM 

En elev i gymnasieskolan kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om 
eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. 
 
Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Gymnasieexamen får inte utfärdas om en elev 
följer ett reducerat program. (Skollagen 9:6, 8:4)  

 
GYMNASIEEXAMEN 

Att avbryta en kurs medför att studiepoängen blir lägre än de 2500 poäng som behövs för en 
gymnasieexamen. För att få ett fullständigt program krävs att kursen läses om under gymnasietiden  
eller klaras av genom prövning. Skolan kan inte garantera att kurs eller kurserna med  
motsvarande poäng kan läsas under gymnasietiden. 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 

Högskoleförberedande examen 
Betyg i kurser som omfattar 2500p. 
Lägst betyg E i 2250p. samt i  
Sv 1,2,3, 
En 5, 6, 
Ma1 
Gymnasiearbetet  
 

Uppnås ej kraven för högskoleförberedande 
examen så får eleven ett studiebevis 

 
 

 
 

Yrkesförberedande examen 
Betyg i kurser som omfattar 2500p. 
Lägst betyg E 2250p samt i 
Sv 1  
En 5 
Ma 1 
Minst 400p programgemensamma 
kurser 
Gymnasiearbetet 
 

Uppnås ej kraven för yrkesexamen 
så får eleven ett studiebevis 
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