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ANSÖKAN OM DISPENS
från behörighetskravet i engelska

Anvisningar för blankettens ifyllande finns på sida 3.
Sökandes personuppgifter m.m.
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefon hem/mobil

Skola

Klass

Anlände till Sverige (år/mån)

Började skolan i Sverige i årskus:
Och har inte läst engelska i den omfattning som elever födda i Sverige

Sökta program
Program

Skola

Ort

Dispens söks för

1

 Ja

2

 Ja

3

 Ja

4

 Ja

Övrig information

Ansökan om dispens lämnas till din studie- och yrkesväledare för att bifogas till din
gymnasieansökan
Jag är medveten om att uppgifterna kommer att bifogas min ansökan till gymnasieskolan, vilken
är en offentlig handling samt att de kommer att överlämnas till mottagande gymnasieskola.
Sökandes underskrift
Datum

Sökande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS VERKSAMHETSHANDBOK - GEMENSAM
Dokumentansvarig

Kapitel nr.

Fastställd datum

Reviderad datum

Therese Larsson

19.01.01

2017-05-04

2018-10-16
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Avlämnade rektors bedömning
Eleven bedöms ha förutsättning att klara sökta program/men:
Ja, för prog, nr:

 Bilaga bifogas

Nej, för prog, nr:

Motivering

Datum

Rektors underskrift

Namnförtydligande

Beslut av huvudman för sökt utbildning
Dispens beviljad för utbildning/arna
Nr:
 Samtliga

 Bilaga bifogas

Motivering för de utbildningar med avslag på ansökan

Huvudman/skola

Ort och datum

Telefon

Underskrift

Namnförtydligande
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ANVISNINGAR för blanketten
Ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.
Denna blankett används för ansökan enligt nedanstående regel:
Skollagen 16 kap 32 §
En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga
behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i
undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller
motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet
Blanketten består av tre delar




Elev; sökandes uppgifter och underskrift
Bedömning; redovisning av avlämnande rektor
Beslut av huvudman för sökt utbildning

Elev
Ange personuppgifter och komplettera med bilaga som beskriver motiv för ansökan och tidigare
skolgång.
Bedömning
Avlämnande rektor bör beakta följande frågor i sin bedömning och motivering:








Har eleven engelskaundervisning från något annat land?
Vilken undervisning har eleven fått i Sverige, hur har den varit upplagd?
Vilka språkkunskaper har eleven när det gäller andra språk?
Hur långt har eleven kommit i språkutvecklingen i förhållande till målen i grundskolans
kursplan?
Vilket behov av stöd kommer att behövas enligt er bedömning?
Hur ser eleven själv på sin studiesituation och sina förutsättningar för att läsa in
grundskoleengelskan?
På vilken nivå ligger kunskaperna i övriga ämnen i förhållande till målen för grundskolans
år 9?

Beslut
Huvudmannen för utbildningen meddelar beslut i anslutning till behörighetsprövningen inför
slutliga antagningen i juni.

