
ANSÖKAN om prövning i fri kvot
(Gymnasieförordningen 7 kap. 3§)

Ett begränsat antal platser ska avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde 
framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan 
jämföras med betygen från grundskolan.

Behörighetskrav för nationellt program måste vara uppfyllda enligt Skollagen 15 kap. 5-6§, 16 kap. 29-34§ 
och gymnasieförordningen 7 kap. 3§. En samlad bedömning görs av mottagande huvudman av den sökandes 
meriter och skäl. Beslut om prövning i fri kvot kan inte överklagas. 

Förnamn Efternamn Personnummer

Skola Klass Telefon (även riktnummer)

Sökt utbildning Sökt gymnasieskola Kontaktperson på nuvarande skola

Fri kvot söks för
                                                                                          

Medicinska eller sociala skäl (särskilda omständigheter)

Betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskola

Skäl för ansökan om prövning i fri kvot:

Underlag som ska lämnas med ansökan om fri kvot:
• Personligt brev från elev med en beskrivning av vilka skäl som finns och hur dessa har försämrat elevens 

studieförmåga (vid medicinska och sociala skäl).
• Intyg från exempelvis läkare, psykolog, socialtjänst (vid medicinska eller sociala skäl).
• Intyg från exempelvis rektor, lärare, elevhälsoteam eller studie- och yrkesvägledare.
• Översatt utländskt slutbetyg från grundskolan (vid betyg från annan skola).

Datum och elevens underskrift Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

Beslut av huvudmannen för sökt utbildning
Gäller för fri kvot
 

      
                    
                           
                                                               

Datum och underskrift Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

Blanketten skickas i samband med ansökan till gymnasiet till Antagningsenheten Sjuhärad.

Samtliga utbildningar Val 1 Val 2 Val 3 Val 4

Samtliga utbildningar Val 1 Val 2 Val 3 Val 4

Ansökan beviljas

Ansökan avslås

Motivering vid avslag  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Postadress
Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås 

Besöksadress
Olovsholmsgatan 32, plan 5
Borås

Telefon
033-35 75 25

E-post
gymnasieantagningen@boras.se
Webb
www.gymnasievalsjuharad.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 förvalt-
ningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för Gymna-
sie- och vuxenutbildningsförvaltningen och nås via utbildning@boras.se.


