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Diarienummer:  

 

 

Skollagen 17 kap 11 §   Yrkesintroduktion och individuellt alternativ står öppna för ungdomar som inte har de 

godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 §. De står dock inte öppna för 

ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. 

Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller 

behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. 

 

Personuppgifter 

Efternamn och förnamn 

 

Personnummer 

 

Bostadsadress (gata, nr, box, fack) 

 

Postnummer 

 

Ort 

 

Telefonnummer 

 

E-post adress 

 
 

 

Studiebakgrund 

Skolans namn 

 

Skolort 

 

Utbildning (linje, program, kurs) 

 

Årskurs 

 

Klass 

 

Slutbetyg från grundskolan (Behörighet för Nationellt gymnasieprogram) 

□  JA                       □  NEJ                  
 

 

Önskemål om placering 

□ Yrkesintroduktion VO (Vård och omsorg) 

□ Yrkesintroduktion IN (Industriteknik) 

□ Yrkesintroduktion HA (Handel) 

□ Individuellt alternativ  

 

 

 

http://www.ostragoinge.se/


    

 

 

  

 

 

 

   

      
 
Sida 2 av 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

Motivering er till ansökan/Särskilda skäl:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bilagor (Markera med X för de bilagor du bifogar denna ansökan) 

□ Grundskolebetyg  

□ Utredningar/Utlåtanden/Intyg - Antal sidor____________ 

 

Medgivande: Undertecknaren godkänner att skolan vid behov får inhämta mer information 

och underlag från tidigare skola samt vidarebefordra ansökan och underlaget till 

hemkommunen vid behov för godkännande av utbildningen. 

Ort och datum 

 

Elevens underskrift 

 

Vårdnadshavare 1 underskrift och namnförtydligande Telefonnummer 

 

Vårdnadshavare 2 underskrift och namnförtydligande 

 

Telefonnummer 

 

 

Ansökan skickas till:  Göinge Utbildningscenter 

  Källgatan 12 

  289 72  SIBBHULT 
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