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Ansökan lämnas till skolans studie- och yrkesvägledare enligt gällande tidplan för antagningsåret.
Handlingar som lämnas till Gymnasieantagningen och som är underlag för antagning är allmän handling.
Enligt gymnasieförordningen 7 kap 3 § kan ett begränsat antal platser avsättas för dem som på
grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller kommer från
skolor som har betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.
Behörighetskrav måste vara uppfyllda för sökt program enligt skollagen 15 kap 5-6 §, 16 kap 29-34 §,
17 kap 8-12 § och gymnasieförordningen 7 kap 1 §. En samlad bedömning görs sedan av den
sökandes meriter och särskilda skäl. Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas.
Underlag som styrker skäl ska lämnas med ansökan som bilaga, till exempel utlåtande från avlämnande skola eller
läkarutlåtande. Mer information kan du få av skolans studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen.

Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

E-post

Telefon

Avlämnande skola

Kommun

Skolans kontaktperson

Telefon

Fri kvot söks för

Fri kvot söks för utbildning enligt ansökan

Val 1

Samtliga utbildningar

Val 2

Val 3

Val 4

Skäl för prövning i fri kvot
Medicinska skäl (när din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning)
Sociala skäl (när din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av att du eller
någon som står dig nära drabbats av problem)
Elev som kommer från skola vilkens betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan i Sverige
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Västerås stad, Kommunikationsenheten

Är utlandssvensk elev (vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare)
Kort tid i Sverige

Bilagor
Skäl för prövning i fri kvot styrks genom bilagor
Bifogar översatt utländskt slutbetyg från grundskolan

Fyll i uppgifterna så tydligt som möjligt. Det är viktigt att beskriva den sökandes skolgång, hur skälen har påverkat
skolgång och studieresultat. Samt vilken bedömning man gör av elevens möjlighet att klara sökt program.

Beskriv skälen för prövning i fri kvot

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Gymnasieantagningen
721 87 Västerås

Besöksadress
Munkgatan 11

Telefon direkt
021-39 06 00
Vardagar kl 9-12

E-post
gymnasieantagningen@vasteras.se

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se

VÄSTERÅS STAD
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Hur har skälen påverkat resultaten i skolan?
Avlämnande skola bifogar bilaga.

Hur fungerar skolgången i dag och hur bedöms elevens möjlighet att klara sökt program?
Avlämnande skola bifogar bilaga.

Underskrift elev
Datum

Underskrift elev

Namnförtydligande

Underskrift vårdnadshavare/god man (inte obligatoriskt)
Datum

Underskrift vårdnadshavare/god man

Namnförtydligande

Underskrift ansvarig på avlämnande skola
Datum

Underskrift ansvarig person på avlämnande skola

Namnförtydligande

Information om hur dina personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Styrelsen för Konsult och Service i Västerås stad,
org.nr 212 000-20 80, Stadshuset 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas
i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och
hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter
Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att
kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se
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