Anhållan och beslut om ändring av studieplan läsår 20____/____
Fylls i
av
eleven

Namn

Klass

Adress

alt. 1
GYF 7:9
alt. 2
alt. 3
GYF 4:23

Personnummer

Telefon

 Jag önskar byta program från ........................................................ till ....................................................................
 Jag önskar byta kurs/inriktning/studieväg från ................................................. till .................................................
 Jag önskar utökat program med tillval av (uppge kurs och poäng)
……………………………………………….………

alt. 4
GYF 9:4
alt. 5
GYF 9:6

 Individuellt anpassat program enl bifogad planering
 Jag önskar reducerat program med bortval av (uppge kurs och poäng)
……………………………….................................…

alt. 6
GYF 9:7
GYF 9:1
alt. 7

GYF 7:10
alt. 8
Elevens
underskrift
Fylls i av
vårdnadshavarna

Yttrande
av elevhälsa/SYV
Rektors
beslut

…………………………………………………………

 Förlängd undervisning pga reducerat program eller särskilda skäl (planeras tidigt i utbildningen).
 Omläsning av kurser som leder till ett fjärde år, enl bifogad planering.
 Jag önskar studieuppehåll fr.o.m. …………………………………………………………………………………….
och önskar återkomma i åk …… på …………………………..-programmet fr.o.m. ……………………………..……
 Jag önskar avgå som elev vid skolan fr.o.m. den ……………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………...
Datum
Elevens underskrift
Ovanstående begäran tillstyrks
……………………....

…………………………………………………………………………………………

………………………
…………………………………………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift, om eleven är under 18 år
Datum
Jag har haft samtal med eleven och diskuterat ovanstående
………………………
Datum

…………………………………………………………………………………………
Studie- och yrkesvägledare/Kurator/Skolsköterska

 Eleven medges byte av program.
 Eleven medges byte av kurs/inriktning/studieväg.
 Utökat program beviljat med tillval av: ......................................................................................................................
 Eleven medges individuellt anpassat program.
 Reducerat program beviljat med bortval av: ..............................................................................................................
 Eleven medges förlängd undervisning.
 Eleven medges omläsning av kurser som leder till ett fjärde år
 Eleven medges rätt att återkomma på det program eleven påbörjat.
 Eleven medges rätt att återkomma på det program eleven påbörjat under förutsättning att plats finns.
 Om elev önskar återkomma måste ny ansökan göras före 1 februari.
 Tagit del.
 Eleven beviljas ej: ......................................................................................................................................................
……………………....
Datum

………………………………………………………………………………………...
Rektor
Läs mer om hur vi behandlar era personuppgifter på www.ornskoldsvik.se/gdpr
Rev 21 mars 2017
Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Örnsköldsviks Gymnasium
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445
www.ornskoldsviksgymnasium.se

Nola, Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik
Park, Vintergatan 17, 891 36 Örnsköldsvik

0660-889 42
0660-883 80

188-4774

E-postadress

gymnasium@ornskoldsvik.se

