Ansökan om prövning i
FRI KVOT

Regelverket kring fri kvot regleras i Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 3 §:
Enligt förordningen skall huvudmannen avsätta ett begränsat antal platser (fri kvot) för dem som:
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 29 kap. 7 § skollagen
(2010:800) söker till en utbildning.

Fylls i av elev

Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Avlämnande skola och klass

Kontaktperson på skolan

Telefonnummer

Datum och underskrift

En blankett per sökt program
Fri kvot söks för
val nr.

Program

Ort/skola

Bilagor som ska/kan bifogas:
•
•
•
•

Utförligt personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att ansöka om prövning i
frikvot, samt hur dessa har försämrat din studieförmåga.
Intyg från läkare, kurator, lärare eller dylikt
Eventuella brev från nära anhöriga, pedagogisk bedömning eller översatta utländska
betyg.
Intyg från undervisande lärare/mentor som styrker att eleven har motivation och förutsättningar att klara sökt program.

Denna blankett skall i samband med ditt gymnasieval lämnas till din studie- och yrkesvägledare som
vidarebefordrar den till Utbildning Skaraborg.
Beslut av huvudman för sökt utbildning
Ansökan beviljas (under förutsättningen att sökande blir behörig till sökt utbildning)

Ansökan avslås (motivering)

Datum och underskrift

Namn och titel
Telefon

Post Utbildning Skaraborg, Box 54, 541 22 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00
E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se

2 (2)
Beskrivning av processen
1. Den sökande och/eller vårdnadshavare tillsammans med studie- och yrkesvägledare fyller i ansökan
i enlighet med ovanstående riktlinjer. Den sökande skriver under ansökan.
2. Underlag och intyg tas fram av den sökande och/eller vårdnadshavare. Dessa skall bifogas ansökan. Observera att handlingar som bifogas vid begäran om företräde blir offentliga handlingar.
3. Frikvotsansökan ska lämnas i samband med gymnasieansökan till studie- och yrkesvägledare som
vidarebefordrar den till Utbildning Skaraborg. Det är rektor på avlämnande skola som ansvarar för att
väl underbyggda särskilda skäl redovisas för aktuell elev och att berörd personal från skolan deltar i att
ta fram underlag.
4. Utbildning Skaraborgs antagningskansli skickar handlingarna till rektor för den skola där frikvot ansökan berör.
5. Individuell behovsprövning görs av rektor för det sökta programmet och hen beslutar om bifall eller
avslag på inkomna ansökningar om utbildningsplats via fri kvot. Rektor återkopplar beslut till Antagningskansliet.
6. Elev får information om beslutet via det slutgiltiga antagningsbeskedet som Utbildning Skaraborgs
antagningskansli publicerar den 1 juli.

Läs mer om riktlinjer för antagning i Fri kvot på vår hemsida:
https://utbildningskaraborg.se/frikvot

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som underlag för antagning till gymnasiest. För mer information om hur personuppgifter hanteras gå in på utbildningskaraborg.se/gdpr

