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Blankett för 
ANMÄLAN OM FLYTT  

 

Personuppgifter 
Efternamn och tilltalsnamn 

 
Personnummer 

Avlämnade skola  
 
 

Avlämnade klass 

E-postadress 
 
 

Telefonummer 

Vårdnadshavare Vårdnadshavares Tele-
fonummer 
 

 

Vi/jag planerar att flytta till 
Adress 
 

Postnummer  

Vi/jag planerar att flytta (ange datum) 
 
 

Ort 

 

Denna blankett ska du skicka till Utbildning Skaraborg. Bifoga gärna en 
kopia på Skatteverkets flyttanmälan om ni har gjort en sådan. 

 
Rådgör med din studie- och yrkesvägledare! 
En grundregel är att du ska söka program där du kommer att vara skriven när den 
slutliga antagningen sker. Men hur du ska göra beror på när du och din familj ska 
flytta. Det kan vara så att du bör söka några program i första hand dit du flyttar 
och några program i lägre hand inom din nuvarande hemkommuns samverkansom-
råde. 
 
Om du kommit in på ett program har du rätt att fortsätta på det, om programmet 
finns i den nya kommunen eller dess samverkansområde. Men bara om du hunnit 
påbörja utbildningen innan du flyttar. 
 
Flyttar du utanför Utbildning Skaraborgs antagningsområde meddelar vi antag-
ningskansliet på den ort dit du planerat att flytta, genom att skicka en kopia på 
flyttanmälan och din ansökan. På så sätt blir den nya kommunen förberedd på att 
du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig. 
 
 
 
 
 
 
 
Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 
som underlag för antagning till gymnasiet. För mer information om hur personuppgifter hanteras gå in 
på utbildningskaraborg.se/gdpr 
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