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Ansökan om dispens från krav på godkänt betyg i engelska (Skollagen 16 kap 32 §)
Elevens Förnamn

Elevens Efternamn

Adress

Personnummer

Postnr och postadress

Mobilnummer

E-post

Avlämnande skola

Avlämnande klass

Kontaktperson på skolan

Titel

Telefonnummer

Skolstart i Sverige (fr o m datum)

Ange elevens betygsvärde

Söker dispens i engelska för:
Program

Skola

Datum och elevens underskrift

Namnförtydligande

Kartläggning i engelska ska bifogas (se frågor på sidan 2). Ansökan behandlas först då kartläggning gjorts.
Beslut av huvudmannen för sökt utbildning
Ansökan beviljas för
EK

ES

Ansökan avslås

HU
(

NA

SA

TE

BF

BA

EE

FT

HA

HV

HT

IN

NB

RL

VF

VO

Motivering

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

jonkoping.se
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Kartläggning av elevens kunskapsnivå i engelska
Frågorna besvaras av undervisande lärare i engelska
1. Har eleven erfarenhet av undervisning i engelska från något annat land? Och i så fall under hur lång tid?

2. Hur har undervisningen i engelska varit utformad i Sverige?

3. På vilken kunskapsnivå ligger eleven i engelska i nuläget? Motsvarande årskurs?

4. Finns det andra sammanhang utanför skolan där eleven tagit del av kunskaper i engelska?

5. Hur ser eleven på sin studiesituation och framtida studier på gymnasiet?

6. Bedömer undervisande lärare i engelska att eleven har förutsättningar att läsa in grundskoleengelskan vid
sidan av gymnasiestudierna?
Ja för studier vid ett yrkesprogram (exempel åk 1 grundskolekurs - åk 2 grundskolekurs - åk 3 Engelska 5)
Ja för studier vid ett högskoleförberedande program (exempel åk 1 grundskolekurs - åk 2 Engelska 5 - åk 3 Engelska 6)
Nej

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

jonkoping.se

