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Gäller för antagningsåret 20   

Ansökan om dispens från kravet på godkänt slutbetyg i engelska, Skollagen 16 kap 32 § 

Dispens från behörighetskrav i engelska 

Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

som underlag för antagning till gymnasieskolan. För mer information om hur vi hanterar 

personuppgifter gå in på gymnasieantagningen.storsthlm.se/om-oss/ 

Instruktioner för blanketten finns på vår webb under Personal – Ansökan & antagning – 

Antagningsunderlag 

Elevens personuppgifter 

Förnamn Efternamn 

Personnummer/TF-nummer Telefonnummer 

Avlämnande skola Klass 

Mejladress 

Kartläggning av elevens kunskapsnivå i engelska 

Frågorna nedan är obligatoriska och ska besvaras av undervisande lärare i engelska. 

På vilken kunskapsnivå ligger eleven i engelska i nuläget? 

☐ Årskurs 7

☐ Årskurs 8

☐ Årskurs 9

Beskriv utförligt elevens kunskapsnivå i förhållande till målen i årskurs 9. (max 1500 tecken) 

https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/om-oss/
https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/personal/ansokan-antagning/antagningsunderlag/
https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/personal/ansokan-antagning/antagningsunderlag/
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Eleven började läsa engelska i svensk grundskola i årskurs 

Har eleven erfarenhet av undervisning i engelska från något annat land? Och i så fall under hur lång tid? 

☐  Ja 

Antal år: 
      

Finns det andra sammanhang utanför skolan där eleven tagit del av kunskaper i engelska? Fylls i tillsammans med 
eleven. (max 500 tecken) 

Hur ser eleven på sin nuvarande studiesituation och på sina framtida studier på gymnasiet? Fylls i tillsammans med 
eleven. (max 500 tecken) 

Bedömer undervisande lärare i engelska att eleven har förutsättningar att läsa in grundskoleengelskan under 
gymnasiestudierna? 

☐  Ja, för studier vid ett yrkesprogram 

(grundskoleengelska + Engelska 5) 

☐  Ja, för studier vid ett högskoleförberedande program eller hotell- och turismprogrammet 

(grundskoleengelska + Engelska 5 och 6) 

☐  Nej 
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Observera! 

Sökt huvudman behöver ha så komplett underlag som möjligt för att kunna fatta beslut. Därför 

är det viktigt att blanketten är fullständigt ifylld och övrig relevant dokumentation är bifogad. 

Uppgiftslämnares underskrift 

Datum 

Uppgiftslämnares underskrift 

Namnförtydligande 

Befattning 

Mejladress 

Underskrift och godkännande av elev 

Datum 

Elevens underskrift 

Namnförtydligande 
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