Ansökan om byte till Alléskolan från annan skola/Inskrivning av ny elev
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefonnummer, hem

Mobilnummer

Telefonnummer, vårdnadshavare (för omyndig elev)

E‐post

Nuvarande skola

Nuvarande program

Nuvarande årskurs och klass

Önskar byta till
Program

Inriktning

Eventuell profil (ex estet/idrott)

Årskurs

Önskemål om klass

Val av språk
Nuvarande modernt språk*

Modersmål**

Svenska som andra språk (Ja eller Nej)

*= Modernt språk anges för dig som vill byta till Ekonomi‐, Naturvetenskaps‐, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet.
**= För dig som läser Modersmål, ange vilket.
Anledning/orsak till bytet:

Ifylles av studievägledare på Alléskolan
Studievägledare
Kommentar

Startdatum:

Inskrivningsdatum:

Bifogas:
Studieplan

Eventuella betygsdokument

Överlämning, pågående kurser

Kontrollerat:
Frånvarounderlag

Individuella val/specialiseringar

Överlämning, elevhälsa

Byte av program – ex. läsa om kurs/ändra tidigare läst kurs till individuellt val m.m.

Underskrift elev

Underskrift vårdnadshavare (för omyndig elev)

Rektors beslut om byte till Alléskolan/Inskrivning av ny elev
Beviljas

Beviljas ej

Notering:

Datum

Underskrift rektor

Vänd

Akttyp
KU

Händelse
Utökad kurs

Kommentar
Det är inte tillåtet att byta den utökade kursen i
efterhand för att få ett bättre meritvärde

KR

Reducerad kurs

Elev kan inte få examensbevis. Beslut om
reducerad kurs ska finnas dokumenterat i ett
åtgärdsprogram.

BV

Kurser från tidigare
studier

Vilka kurser som ska väljas bort beslutas om när
eleven börjar på den nya utbildningen

Elev från annan
skola

Betyg som elev har med sig från annan skola ska
registreras.

Underlaget för
betyg ska SYV fått
från elevens förra
skola

Elev från annan
skola

Specialiseringskurs
När 9:e tecknet i kurskoden är S.

SYV inhämtar från
tidigare skola vilken
specialisering samt
beskrivning av
denna

BA =
borttag
en kurs
KA =
tillagd
kurs

Individuellt
anpassat program

Vissa kurser kan bytas ut mot andra om
utbildningen kan hänföras till ett nationellt
program, kraven för examensbevis uppfylls och
beslutet fattas före utgången av det andra
läsåret. Kursen får inte bytas ut om eleven
påbörjat den.
Detta ska beslutas i ett åtgärdsprogram.

Kurserna får inte
tas bort ur
studieplanen. Det
ska framgå vilken
kurs elev byter.

E alt EU
(utökad
kurs)

Omvandling av
gammal kurs

Se SKOLFS 2011:196

Får endast
förekomma på ett
examensbevis

Läsa om en kurs

Elev har rätt att läsa om en kurs en eller flera
gånger om den inte har betyget E eller högre på
kursen.

Kursen får inte tas
bort från elevens
studieplan

Original till elevmapp
Kopia till elev
Kopia till elevhälsan
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