Ansökan om ändring av
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Individuell studieplan
Datum:

Ifylld blankett lämnas till
rektorsassistent
Ansökan med underlag
Namn

Personnummer

Klass

Mobilnnummer
Från och med datum

Jag önskar (kommentarer, se sidan 2)
Studieuppehåll
Enligt följande

Byta inriktning / program / kurs
Från och med datum Till och med datum
Förlängd undervisning

Reducerat program

Anledning till ändring

Samtal har skett enligt följande
1 Med studie- och
yrkesvägledare

Nedanstående har utförts (endast vid programbyte)

Datum

Signatur

1

Böcker har återlämnats
(receptionen)

2

Miniräknare har återlämnats
(receptionen)
Ev länskort för buss/tåg har
återlämnats (receptionen)

2 Med Elevhälsa
3

3 Med mentor

4

Datum

Signatur

Ev skyddskläder har
återlämnats (vaktmästeriet)

Kommentarer

Synpunkter från lärare/arbetslag

Signatur

Underskrifter

Eleven

Vårdnadshavare (gäller omyndig elev)

Rektors beslut
Datum

Beviljas
Motivering:

Datum

Beviljas inte

Vid byte av program, mottagande rektors beslut:
Beviljas

Beviljas inte

Program:

Rektor

Blankettutgivare Hudiksvalls kommun ©

Rektor
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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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Kommentarer
Förlängd undervisning
Rektor får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om
eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättning i övrigt finns särskilda skäl
för det.
Reducerat program

En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om eleven önskar det
och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. Reducerat program beslutas
inom ett åtgärdsprogram. Gymnasieexamen får inte utfärdas om en elev följer reducerat program, resultatet
visas i ett Studiebevis.
Individuellt anpassat program
En elevs utbildning får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser byts ut
om:
1. utbildningen kan hänföras till ett nationellt program
2. kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas och
3. beslutet fattas före utgången av det andra läsåret
När det gäller punkt 2 får dock den inledande kursen i matematik bytas ut mot en en annan inledande kurs i
matematik.
Beslutet om att byta ut en viss kurs får inte fattas efter det att eleven har påbörjat kursen.
Det är rektor som beslutar om en elev ska få individuellt anpassat program efter att eleven/vårdnadshavaren och
berörda lärare har fått yttra sig.

