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Enligt gymnasieförordningen 7 kap 3§ ska ett begränsat antal platser avsättas för dem som 

1. På grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller 

2. Kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med 

betygen från grundskolan. 

Fylls i av elev/vårdnadshavare 

Elevens namn 
 
 

Personnummer 
 
 

Telefon/mobiltelefon 

Avlämnande skola 
 
 

Kommun 

Skolans kontaktperson (SYV, specialpedagog, mentor etc) 
 
 

Telefon 

Skäl för ansökan i fri kvot, kryssa för det val som är aktuellt för dig: 

Jag ansöker om företräde på grund av särskilda omständigheter som har påverkat min      
studieförmåga 

Används när din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom, skada eller 
funktionshinder eller på grund av att du eller någon närstående har drabbats av problem. 

Bilagor som ska bifogas: 

• Utförligt personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att ansökan om fri kvot, samt hur dessa 
omständigheter har påverkat din studieförmåga 

• Intyg från läkare, kurator, psykolog eller dylikt 

• Intyg från skolan, t ex rektor, studie- och yrkesvägledning eller mentor, avseende hur din 
studieförmåga påverkats av din situation 

Jag har betyg eller omdömen som inte utan vidare kan jämföras med betygen från svensk 
grundskola. 

Används av dig med utländska grundskolebetyg samt sökande från skolform där omdömen ersätter betyg. 

Bilagor som ska bifogas: 

• Omdömen från sista årskursen i grundskolan, i skolform där omdömen ersätter betyg ELLER 

• Utländska betyg översatta till svenska. (Betygsdokument på engelska behöver ej översättas) 

• Kopia av utländska betyg, vidimerade av översättaren. 

• Utländsk kursplan och förklaring av betygssystem där gränsen för godkänt betyg klart     framgår. 

Ansökan om prövning i fri kvot gäller: Samtliga sökta program Programval nr 

Datum och underskrift 

Elev 
 

Datum 
 
 

Vårdnadshavare 
 

Datum 
 
 

Studie- och yrkesvägledare 
 
 

Datum 
 
 

Ansökan, tillsammans med bilagor, ska vara Antagningskansliet tillhanda senast 5 maj 2023. 
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Ansökan prövas i den ordning valen är rangordnade. Om fri kvot beviljas för ett val görs ingen 

bedömning för lägre prioriterade val. 

Huvudmannen för sökt utbildning har bedömt de skäl du angett och fattar följande beslut: 

Beslut av huvudmannen för sökt utbildning 

Gäller för fri kvot                                                                      Val 1           Val 2     □    Val 3     □   Val 4 
 

      Ansökan beviljas                                     Beslut om beviljad plats i fri kvot gäller under förutsättning att          
du som sökande i samband med slutantagningen uppfyller                                                         
kraven för behörighet på sökt program. 

 

      Gäller för fri kvot   Samtliga utbildningar                      Val 1           Val 2            Val 3           Val 4 
 

□   Ansökan avslås (Motivering)  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                                         
__________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 

Namnförtydligande 
 
 

Telefon 
 
 

 
Beslut om prövning i fri kvot kan inte överklagas. 
 
 
Information gällande personuppgiftslagen (GDPR) 
Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera förskola och skola. Uppgifterna 

administreras så länge personen är aktiv inom Division Utbildnings verksamheter.  Uppgifterna sparas enligt 

dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns 

att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter. 

 

http://www.nykoping.se/personuppgifter

