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 Ansökan till valbara 
kurser 

Elevuppgifter 
För- och efternamn 

 
Personnummer 

 
Adress 

 
Postnummer och ort 

Telefonnummer 

 
Klass 

 
 

Valbara kurser 

□ Idrott och hälsa (Betygskurs som ger meritpoäng)  
□ Bild (Betygskurs som ger meritpoäng) 
□ Körkortsteori (Teoristudier inför körkortsutbildning, körlektioner ingår inte) 

□ Truckutbildning (Förarbevis/Truckkort)  
 

Om det inte finns plats till alla sökande på de valbara kurserna kommer beslut om antagning 
att fattas efter skolans urvalsordning.  
 

Urvalsordning 
För kurserna Idrott och Bild prioriteras elever i IMA-klasserna (Individuellt alternativ) som 
läser mot en gymnasiebehörighet. De elever som står närmast gymnasiebehörighet kommer 
att prioriteras. Samt de elever som redan påbörjat kurserna där läraren bedömer att de 
kommer att bli klara.  
 

För kurserna Körkortsteori och Truckutbildning prioriteras elever i IMY-klasserna 
(Yrkesintroduktion) som läser mot ett yrke. De elever som kan ha mest behov av kurserna i 
sin yrkesroll kommer att prioriteras.  
 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Underskrift 

 
 

 

Skolans beslut 
Eleven antas till följande kurser 

□ Idrott och hälsa 
□ Bild 
□ Körkortsteori 
□ Truckutbildning 

Eleven antas inte till följande kurser 

□ Idrott och hälsa 
□ Bild 
□ Körkortsteori 
□ Truckutbildning 

Ort och datum 

 
Rektor 
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Information  
 

Hur man överklagar beslut  
 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriva till Skolväsendets överklagandenämnd och 
överklaga.  
 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.  
 
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/utskott, paragraf i protokollet 
eller beslutsfattare. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du 
vill ha. Underteckna skrivelsen med datum och underskrift samt uppge namn, 
personnummer, postadress och telefonnummer.  
 
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om 
du behöver hjälp eller mer information om hur man överklagar, kan du vända dig till 
handläggaren/beslutsfattaren.  
 
Besvärshandlingen ska ha kommit in till Östra Göinge kommun inom tre veckor från den dag 
då du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen 
kommer in nästa vardag.  
 
Har ditt överklagande inkommit i rätt tid, kommer handläggaren/beslutsfattaren att 
ompröva beslutet:  
 
- om beslutet inte ändras på det sätt du vill kommer överklagandet, tillsammans med 
yttrande från handläggaren/beslutsfattaren, att skickas vidare till Skolväsendets 
överklagandenämnd  
- om beslutet ändras på det sätt du vill kommer överklagandet, tillsammans med det nya 
omprövade beslutet, att skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd 
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