Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i
Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om
dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter.

Ansökan till Introduktionsprogram (IM), Fridegårdsgymnasiet

Blanketten lämnas till Fridegårdsgymnasiet. Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Håbo kommun
kommer skolan kontakta hemkommunen för godkännande innan antagning görs.
Elev

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

E-postadress

Önskemål om placering (Flera val möjliga, rangordna med siffror)
Val

Program

Val

Individuellt alternativ (IMA-FRG)

Program för elever med autismspektrumdiagnoser

Individuellt alternativ (IMAAST-FRG)

Programinriktat val (IMV-FRG):
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Språkintroduktion (IMS-FRG), Programinriktat val AST Samhällsvetenskapsprogrammet (IMVSAAST-FRG) och
Naturvetenskapsprogrammet (IMVNAAST-FRG) söks på separat blankett.

Vilket/vilka betyg saknas för gymnasiebehörighet?
Matematik

Svenska

Engelska

Geografi

Religionskunskap

Historia

Biologi

Fysik

Kemi

Samhällskunskap

Övriga ämnen:
Studiebakgrund
Tidigare skola

Program och årskurs

Tidsperiod

Kontaktlärare vid tidigare skola

Kontaktlärares mailadress

Kontaktlärares telefonnummer

Grundskolebetyg och ev. gymnasiebetyg (ska bifogas ansökan)
Jag har bifogat grundskolebetyg

Jag har en kontakt med HAB, BUP, eller annan instans, ange
vilken:

Utredningar och tidigare åtgärder (ska bifogas) har bifogats.

Centrumgränd 5
746 80 BÅLSTA

Tfn:0171-538 40

fridegårdsgymnasiet.se
fridegard@edu.habo.se

Medgivande: Undertecknaren godkänner att skolan vid behov får inhämta mer information och underlag från
tidigare skola samt vidarebefordra ansökan och underlaget till hemkommunen vid behov för godkännande av
utbildningen.
Ort och datum
Elevs underskrift

Telefonnummer

Vårdnadshavare 1 underskrift och namnförtydligande

Telefonnummer

Vårdnadshavare 2 underskrift och namnförtydligande

Telefonnummer

Beslut antagning till Introduktionsprogrammet
Underskrift
□ Tas emot
□ Tas
ej emot

Datum

Namnförtydligande

Titel

Motivering till avslag:

Centrumgränd 5
746 80 BÅLSTA

Tfn:0171-538 40

fridegårdsgymnasiet.se
fridegard@edu.habo.se

Bilaga - Fridegårdsgymnasiet information till Introduktionsprogrammet
Nedanstående information fylls i av avlämnande skola. Uppgifter på denna sida registreras ej.
Elev
Namn

Personnummer

Skolhistorik, närvaro, betyg, etc.

Be skolpersonal att beskriva eleven (ev. diagnos)

Hur fungerar eleven i grupp? Individuellt?

Nuvarande studiesituation? Finns det stödinsatser? Hjälpmedel som fungerar?

Centrumgränd 5
746 80 BÅLSTA

Tfn:0171-538 40

fridegårdsgymnasiet.se
fridegard@edu.habo.se

Vilka centrala innehåll har eleven gått igenom (åk 7 - åk 9)?

Vilka kunskapskrav är klara (åk 7 - åk 9)?

Vilka åtgärder kan behövas av gymnasieskolan?

Avlämnande skolas rekommendation

Uppgiftslämnare:

Uppgiftslämnarens telefonnummer:

____________________________

_____________________________

Bilagan lämnas till Fridegårdsgymnasiet eller skickas till Jenny Bjerkered på
Introduktionsprogrammet.
E-post: jenny.bjerkered@edu.habo.se
Telefon: 073-1430385

Centrumgränd 5
746 80 BÅLSTA

Tfn:0171-538 40

fridegårdsgymnasiet.se
fridegard@edu.habo.se

