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Anmälan till Individuellt alternativ (IMA) i Jönköpings kommun 
Önskad gymnasieskola (obligatorisk uppgift). Valnummer i ansökan (Obligatorisk uppgift) 

Elevens namn Personnummer 

Adress Postnr och postadress 

Mobilnummer E-post

Vårdnadshavares namn Mobilnummer 

Vårdnadshavares namn Mobilnummer 

Avlämnande grundskola Avlämnande klass 

Kontaktperson på skolan Titel Telefonnummer 

Dokumenterad utredning ang. elevens behov finns 
ja    nej  

Åtgärdsprogram finns 
ja  nej  

Eleven söker även annat IM via ansökningswebben 
ja                                  nej 

I nuläget ligger eleven nära att nå målen för betyg i årskurs 9 i följande ämnen: 

BI  BL EN  FY GE HI HKK IDH 
MU  RE SH SL SV 

I nuläget bedöms eleven inte nå målen för betyg i årskurs 9 i följande ämnen: 

BI  BL EN  FY GE HI HKK IDH MA  
M2  ML MU  RE SH SL SV 

Ange elevens mål med vidare studier 

Ange elevens intresseområden 

Elevens underskrift Datum 

Beslut av huvudmannen för sökt utbildning 

Beslutad antagning 
(under förutsättning att sökande är obehörig till nationellt program) 

Ansökan avslås 

Datum och underskrift Namnförtydligande 

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som underlag för antagning till 
gymnasiet. För mer information om hur Jönköpings kommun hanterar personuppgifter gå in på www.jonkoping.se 

Ansökan och bilagor lämnas till din studie- och yrkesvägledare som skickar den till gymnasieantagningen@jonkoping.se senast den 10 maj 

SVA 
KE MA 

M2 ML 

KE 
SVA TK

Total frånvaro under senaste läsåret fram till nu i % 

TK

Motivering

https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kontaktaoss/hanteringavpersonuppgifter.4.2ab24ac71633ee7de901690.html
mailto:gymnasieantagningen@jonkoping.se
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