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Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppgifter om eleven
Förnamn
Klass

Efternamn
Datum

Privat e-postadress

Läsår

Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

Ansökan om
Byte av klass/inriktning/program

Byte av kurs

Reducerat program

Avbryta kurs

Förlängd undervisning

Utökat program

Individuellt anpassat program
Jag önskar byta från

Jag önskar byta till

Beviljas SIGN

Ange skäl för ansökan

Eleven har informerats:
Följande planering är överenskommen:

Undertecknad har tagit del av ovanstående samt godkänner informationen på blankettens baksida.
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Elevens underskrift

Målsmans underskrift (ej myndig elev)

Skolans anteckningar
Ansökan beviljas
Datum

Ansökan avslås

Rektor/SYV
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om byte av kurs
Önskar eleven ersätta kurs med annan kurs och undervisningen bedrivs vid skolan kan eleven gå in i
kursen om plats finns i gruppen. Eleven ska då följa kursen på heltid.
Om elev byter ut en kurs mot en annan har eleven rätt att pröva i kursen. Prövning sker i samråd med
lärare och bör infalla på skolans prövningsperioder. Eleven ansvarar själv för att prövningen
genomförs.
En elev som önskar pröva i kurs avstår från sin garanterade undervisningstid. Eleven har ingen rätt
till stöd inför prövningen.
Individuellt anpassat program
Om en elevs utbildning avviker från vad som annars gäller för ett nationellt program genom att vissa
kurser byts ut eller tas bort, övergår eleven i ett individuellt anpassat program. Notering om detta görs i
betygsdokumentets noteringsfält. Beslut fattas av rektor.
Reducerat program
Reducerat program ger inte grundläggande behörighet till
högskolestudier/universitetsstudier/YH-studier.

Forändring Studiesituation BINP 1.3

Förlängd studietid
Utdrag ur gymnasieförordningen:
24 § Styrelsen för utbildningen får besluta att undervisningen på ett nationellt program får fördelas över
längre tid än tre år, om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl till detta.
En elev som har förlängd undervisning får inte ett slutbetyg förrän 2500 poäng är avslutade.
Beslut fattas av rektor.

Registrera: Ja. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Ja, efter tre år.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende.
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig
eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina
personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens
dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.
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