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Utökat program
Datum:

Jag förbinder mig att slutföra de kurser som jag påbörjar och som jag har valt att utöka mitt program med.
Beviljade utökade kurser kommer inte att plockas bort från studieplanen.
Elevinformation
Namn
Klass

Personnummer

Jag önskar utökat program i följande kurs/er
Namn på kurs/er

Kurskod

Poäng

Elevens motivering

Studievägledarens yttrande

Sign

Rektor/Elevsamordnarens yttrande

Sign

Underskrift

Datum

Underskrift elev
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter för
att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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Utökat program

Utökat program
Enligt Gymnasieförordningen SFS 2010:2039 4 kap § 23.
§ 23 En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program om eleven
på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilligakurserna (utökat
program). Beslut fattas av rektorn.
En elev på ett yrkesprogram på gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för
grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose detta om
eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktuella kurserna. En elev som följer ett
utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap 18 § respektive 19 kap 20 § skollagen
(2010:800). Förordning (2012:402).

I gymnasieexamen kommer alla kurser att ingå och där framgår vilka kurser som ingår i det fullständiga
programmet (2500 p) och vilka kurser som är utökade.
Meritpoäng / Jämförelsetal
Betyg på kurser inom ramen för utökat program som ger meritpoäng ska räknas med i jämförelsetalet. Dessutom ska
betyg i kurser utanför ett fullständigt program räknas med i jämförelsetalet om det krävs för behörighet.

