
Postadress Telefon E-post 

Antagningsenheten Sjuhärad 

Besöksadress             
Olovsholmsgatan 32, Borås 033-357525 gymnasieantagningen@boras.se 

Webb Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  
501 80 Borås www.gymnasievalsjuhärad.se 

ANMÄLAN OM FLYTT

Om du bor inom Sjuhäradsområdet och planerar att flytta till annan ort ska du använda den här 
blanketten.  

En grundregel är att du ska söka program där du kommer att vara folkbokförd när den slutliga 
antagningen sker. Du bör söka några program i första hand dit du ska flytta och några program i 
lägre hand inom din nuvarande hemkommuns samverkansområde. Rådgör med din studie- och 
yrkesvägledare. 

När du anmäler flytt meddelar vi antagningskansliet på den ort dit du planerat att flytta. På så sätt 
blir det nya kansliet förberett på att du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig. Ta 
kontakt med det aktuella antagningskansliet för mer information om hur de hanterar din ansökan. 

För att påskynda handläggningstiden kan du skicka in ett personbevis till Antagningsenheten 
Sjuhärad när flytten är genomförd. Personbevis beställer du via Skatteverket.  

Blir inte din flytt av, glöm inte att meddela oss på Antagningsenheten Sjuhärad. 

Fyll i uppgifterna nedan: 

Tilltalsnamn Efternamn Personnummer 

Telefonnummer Vårdnadshavarens telefonnummer dagtid 

Nuvarande skola Vilken skola avslutar du år 9 på? Nuvarande kommun 

Jag planerar att flytta till: 

Adress Postnummer och ort 

Kommun Planerat inflyttningsdatum 

________________________________ ________________________________ 

Datum       Sökandes namnteckning

Blanketten sänds till Antagningsenheten Sjuhärad 

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen som underlag för antagning till gymnasieskolan. För mer 
information hur Borås Stad hanterar personuppgifter gå in på boras.se/pub eller 
kontakta förvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och nås via utbildning@boras.se.

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen som underlag för antagning till gymnasieskolan. För mer 
information hur Borås Stad hanterar personuppgifter gå in på boras.se/pub eller 
kontakta förvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och nås via utbildning@boras.se.




