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Principer för antagning i fri kvot
Fri kvot kan föreslås för elev om sociala, psykologiska eller medicinska orsaker av
tillfällig karaktär kan bedömas ha haft inverkan på elevens prestationer och betyg.
Utredd dyslexi, dyskalkyli eller allmänna läs- och skrivsvårigheter betraktas i sig inte
som skäl för att bli antagen i fri kvot.
Det är avlämnande skola som lämnar ansökan till antagningskansliet.
Rektor på avlämnande skola ansvarar för att skälen för ansökan i fri kvot är väl
underbyggda och att berörd personal från skolan deltar i detta arbete. Rektor på
avlämnande skola lämnar ett yttrande till ansökan.
Ansökan ska vara undertecknad av elev och vårdnadshavare.
Alla ärenden bedöms individuellt. Antagning inom fri kvot avgörs på grundval av en
totalbedömning av den sökandes samlade meriter och särskilda skäl. Det är en fri
bedömning och inte en rangordning baserad på poäng. Bedömningen grundar sig på de
skäl som anges och knyts inte med automatik samman med sökt utbildningsväg. I
synnerliga fall kan dock komplettering ske med yttranden avseende lämplighet till sökt
utbildning.
Eleven bedöms oavsett om eleven vid ansökningstillfället är behörig eller inte. För att
bli slutligt antagen i fri kvot krävs att eleven är behörig.
Frikvotsansökan inlämnas senast den 1 maj och ansökan ska skriftligen styrkas med
erforderliga intyg från läkare, socialsekreterare, psykolog eller motsvarande. Särskilda
skäl som uppstår efter den 1 februari prövas och kan godkännas om de bedöms
tillräckliga. Handlingar som bifogas ansökan blir offentliga handlingar.
Rektorer, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog vid gymnasiet går igenom
samtliga frikvotsansökningar och lämnar förslag till gymnasierådet.
Beslut i frikvotsärenden fattas på uppdrag av gymnasiechef under maj månad.

