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Jag önskar göra följande förändringar i mitt nationella program                                                             
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Motivering

Villkor och regler för individuellt anpassat program finns angivna i Gymnasieförordningen, 
9 kap. 4 § och Skollagen 16 kap. 14 §.

Gymnasieförordningen 9 kap
4 § En elevs utbildning får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program genom att vissa 
kurser byts ut om
1. utbildningen kan hänföras till ett nationellt program,
2. kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas, och
3. beslutet fattas före utgången av det andra läsåret.

När det gäller punkt 2 får dock den inledande kursen i matematik bytas ut mot en annan inledande kurs i 
matematik.

Beslut om att byta ut en viss kurs får inte fattas efter det att eleven påbörjat kursen.

5 § Rektorn fattar beslut enligt 1, 2 och 4 § efter det att eleven och berörda lärare har fått yttra sig. Om 
eleven inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, ska även elevens vårdnadshavare yttra sig

Läsår

 Individuellt anpassat program GY11

Underskrift

Namnteckning elev

Namnteckning vårdnadshavare

Från

Ort och datum

Beviljas

Beviljas ej
Rektors underskrift

Anvisning: Gallras 1 år efter avslutad skolgång  Hantering enligt GDPR - se baksidan.



Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
i samtliga Eus medlemsstater. 

Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i enlighet 
med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt intresse. 

Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. 

Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är 
Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall.
Dataskyddsombudet når du via kommunens växel 060-19 10 00. 

Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för mer information se www.sundsvall.se
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