
Riksgymnasiets kansli ANSÖKAN till gymnasieskolans program 
Box 311 88 Sista ansökningsdagen är 15 februari 2023 
701 35 ÖREBRO ( Fylls i om inloggning till hemkommunens webbansökan saknas ) 

 

Söker till :  Söker till elevgrupp: 
 Åk 1   D – Döva och hörselskadade som får undervisning på teckenspråk. 

 Åk 2  H – Hörselskadade som får undervisning på talad svenska med hörteknik. 

 Åk 3   S – Elever med diagnosen generell språkstörning där språkstörningen är grav. 
 

A Personuppgifter  
Efternamn 

      

Tilltalsnamn Personnummer (10 siffror) 

            
Adress 

      
Telefon, bostad  

      
Mobiltelefon 

      
Postnummer och postort 

      
E-postadress 

      
Folkbokföringskommun 

      
Nuvarande skola 

      
Klass 

      
 

B Sökt utbildning 

Val i 1:a hand 

Sökt program 

      
Ort  

      
Önskemål om inriktning 

      
Önskemål om skola 

      

Val i 2:a hand 

Sökt program 
      

Ort 

      
Önskemål om inriktning 

      
Önskemål om skola 

      

Val i 3:e hand 

Sökt program 

      
Ort 

      
Önskemål om inriktning 

      
Önskemål om skola 

      

Val i 4:e hand 

Sökt program 

      
Ort  

      
Önskemål om inriktning 

      
Önskemål om skola 

      

Val i 5:e hand 

Sökt program 

      
Ort  

      
Önskemål om inriktning 

      
Önskemål om skola 

      
  

C Val av språk (Modernt språk ska väljas av elever som söker till Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet) 
Modernt språk i 1:a hand 

      
Modernt språk i 2:a hand 

      
Modersmål 

      
Svenska som andraspråk 

 Ja        Nej 
 

D Övriga upplysningar  
      

 

E Datum och underskrift 
Datum och sökandens namnteckning 

      

 

F Ifylls inte av sökanden 
Originalet översänt till Fullständig kopia översänd till Registrerad av 

Län- och  kommunkod på hemkommun    Nuv skola Klass Obs Modernt språk 1:a hand Modernt språk 2:a hand Modersmål SVA 
        

Anm 

          
Valrang Ansökningskod Kommunkod Skolkod Inriktningskod Annat val (profil) B G H M 

1          
2          
3          
4          
5          

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur Riksgymnasiets kansli behandlar 

personuppgifter hittar du på följande länk: https://www.orebro.se/ovrigt/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter.html 
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