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INDIVIDUELLT ANPASSAT PROGRAM  
 
Skollag (2010:800) 
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
14 § Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen besluta att en elevs utbildning på ett nationellt program  
till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller för programmet. 
 
Gymnasieförordning (2010:2039) 
9 kap. Stödåtgärder 
4 § En elevs utbildning i gymnasieskolan 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 villkoret i första stycket 2 får dock den inledande kursen i matematik bytas ut mot en annan  
inledande kurs i matematik. 
Beslut om att byta ut en viss kurs får inte fattas efter det att eleven påbörjat kursen.  

5 § Rektorn fattar beslut enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ efter det att eleven och berörda lärare har fått yttra sig.  
Om eleven inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, ska även elevens vårdnadshavare yttra sig. 
  

 

Namn 

Klass Personnummer 

 
 

Specialutformning enl. följande     

Kursbyte: kurskod  Ersätts med: kurskod 

     

 
 

Kurskod:  Motivering (av eleven): 

  

 
 
 
 .......................................  ......................................  
Datum  Datum 
 
 
 
 ..........................................................   ..........................................................  
Underskrift elev  Underskrift vårdnadshavare (för omyndig elev) 
 
 

Klassföreståndares yttrande: 

  rekommenderas (skall motiveras)   rekommenderas ej  (skall motiveras) 

Motivering: 

 

Datum Underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEV 

KLF 

SYV 

REKTOR 

EXP  CSN 

EXP  REG 

EXP  ARKIV 
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Undervisande lärares yttrande: 

  rekommenderas (skall motiveras)   rekommenderas ej  (skall motiveras) 

Motivering : 

 

Datum Underskrift 

 

Studie- och yrkesvägledares yttrande: 

Kommentarer: 

 

 

Datum Underskrift 

 

Skolledares yttrande: 

Kommentarer: 

 

 

Beslut:   Beviljas   Avslås Gäller fr o m:  

     ..................... . 

Datum Underskrift 

 
 
INFORMATIONSHANTERING 
 
 

Elev    motivering   underskrift 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Klassföreståndare   yttrande 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Undervisande lärare   yttrande 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Skolledare   yttrande/beslut Sign   ..............  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Studie- och yrkesvägledare   yttrande ............. Sign   

  

  klassbyte   studievägsbyte   kursbyte ............   anmärkning   info till berörd personal 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Skolassistent Sign…………………..   


