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Begäran om prövning av behörighet till målgrupp och 
ansökan till Riksgymnasiet Örebro, läsåret 2023/2024 
Riksgymnasiet Örebro erbjuder gymnasieutbildning för dig som är döv, har en hörselnedsättning eller en 

kombinerad syn- och hörselnedsättning. Om du har diagnosen generell språkstörning där språkstörningen är 

grav kan du också söka till Riksgymnasiet. Språkstörningen ska vara det 

framträdande problemet och inte endast en språknedsättning till följd av 

andra diagnoser. 

Handlingar som du ska bifoga denna blankett 

Markera med X i rutan framför de obligatoriska handlingar du skickat med beroende på till 

vilken målgrupp du söker 

Samtliga sökande ska bifoga: 

☐☐☐☐ Kvitto från webbansökan till program som görs i hemkommunen, kopia 

☐☐☐☐  Personbevis, "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och sökandes personnummer ska anges. 

Beställs på skatteverket.se. i ditt personnummer. Ej folkbokförd - Kopia på LMA-kort/ 
Uppehållstillståndskort /Uppehållsrätt 

☐☐☐☐  Höstterminsbetyget, kopia 

☐☐☐☐  ”Pedagogiskt utlåtande vid begäran om prövning av behörighet till målgrupp” 

☐☐☐☐  Åtgärdsprogram, om sådant finns, kopia 

 

Sökande med dövhet eller hörselnedsättning ska också bifoga: 
☐☐☐☐ Audiogram högst 2 år gammalt (gäller döva) 

☐☐☐☐  Audiogram med ton- och taltest, högst 2 år gammalt (gäller hörselskadade) 

☐☐☐☐  Audiogram med ton- och taltest genomfört med CI, högst 2 år gammalt (gäller CI-brukare)  

Sökande med diagnosen generell språkstörning ska också bifoga: 
☐☐☐☐  Logopedutredning som styrker diagnosen generell språkstörning, högst 2 år gammal 

☐☐☐☐  Psykologutredning som visar utvecklingsnivå, högst 2 år gammal 

Övriga handlingar 

☐☐☐☐  Medicinskt eller psykologiskt underlag ska bifogas om du har ytterligare en 

funktionsnedsättning 

☐☐☐☐  ”Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2” ska bifogas om du söker Språkintroduktion 

☐☐☐☐  ”Ansökan modersmålsundervisning” ska bifogas om du önskar undervisning i ditt modersmål 

och har goda kunskaper i språket (minst betyg E från årskurs 9 eller årskurs 10). 

☐☐☐☐  ”Boendeansökan” ska bifogas om du önskar boende inom Riksgymnasiet och har rätt till det  

☐☐☐☐  ”Studieplan” ska bifogas av dig som idag går på gymnasiet  

 

Blanketten med tillhörande bilagor skickas till: Riksgymnasiets kansli, Box 31188, 701 35 Örebro 
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Sista ansökningsdag 

15 februari 2023 
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Begäran om prövning av behörighet till målgrupp, Riksgymnasiet Örebro  

1. Jag begär prövning av behörighet till målgruppen 

☐☐☐☐ döva och hörselskadade 

som får undervisning på 

teckenspråk. 

☐☐☐☐ hörselskadade som får 

undervisning på talad 

svenska med hörteknik. 

☐☐☐☐ elever med diagnosen 

generell språkstörning där 

språkstörningen är grav. 

2. Mina personuppgifter 

Förnamn 

 

Efternamn 

Personnummer (10 siffror) 

 

Mobiltelefon 

Adress 

 

Postnummer 

 

Postort 

E-post (texta tydligt) 

 

3. Min/mina vårdnadshavare, kontaktperson vid myndighet eller god man 

Namn, vårdnadshavare 1 /kontaktperson vid myndighet eller god man 

 

Mobiltelefon 

E-post (texta tydligt) 

  

Personen är ☐  Min vårdnadshavare    ☐  God man ☐  Annan:______________________________ 

Behöver kontaktpersonen tolk? ☐  Nej    ☐  Ja, ange språk:   _____________________________________________________ 

Namn, vårdnadshavare 2 

 

Mobiltelefon 

E-post (texta tydligt) 

  

Personen är ☐  Min vårdnadshavare    ☐  God man ☐  Annan:______________________________ 

Behöver kontaktpersonen tolk? ☐  Nej    ☐  Ja, ange språk:   _____________________________________________________ 

4. Nuvarande skola 

Skolans namn 

 

Kommun 

 

5. Övriga upplysningar 

Finns synnedsättning som föranlett kontakt med syncentral?  ☐ Nej       ☐ Ja              

Har du ytterligare någon funktionsnedsättning eller sjukdom?   ☐ Nej       ☐ Ja. Vilken/vilka?    

___________________________________________________________  
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6. Hörselinformation.           OBS!    Ska bara fyllas i av dig som är döv eller har en hörselnedsättning. 

Jag använder hörapparat på ☐ Vänster öra ☐ Höger öra ☐ Båda öronen ☐ Jag har ingen hörapparat 

Jag använder ☐ Bakom örat ☐ Allt-i-örat   ☐ CI ☐ Annat: 

Vänster öra: Fabrikat, typ och serienummer                                

Höger öra: Fabrikat, typ och serienummer                                

I skolan använder jag hörapparat/CI-processor ☐ Alltid ☐ Ofta   ☐ Sällan ☐ Aldrig 

Under lektionstid använder jag ☐ M ☐ MT ☐ T ☐ MFM ☐ FM ☐ Vet ej 

På fritiden använder jag hörapparat/CI-processor ☐ Alltid ☐ Ofta   ☐ Sällan ☐ Aldrig  

 

Under det senaste året har jag vanligtvis använt mig av nedanstående hörteknik i klassrummet ☐ Slinga i klassrummet ☐ Mikrofoner på elevplats  ☐ Bärbart FM-system  ☐ Central mikrofon (typ ”knappen” eller ”dosan”)    ☐ Annat: _____________________ ☐ Jag har inte haft någon hörteknik 

Kommentar: __________________________________________________________________________ 
 

Finns det en känd orsak till din hörselnedsättning? Vilken? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Min hemhörcentral heter 
 

Min hörselpedagog heter 
 

Telefon 

Min döv-/hörselvårdskonsulent heter 
 

Telefon 

Medgivande. Jag och min/mina vårdnadshavare godkänner att inskickade audiogram och de uppgifter som 

lämnats under punkt 6. Hörselinformation får delges Audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro om 

jag behöver vård/hjälp av Audiologiska kliniken under studietiden. 

Sökandes underskrift 

Sökandes namnteckning 

 

Ort och datum 

Namnförtydligande (texta tydligt) 

 

Sökandes personnummer  

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig sökande) / kontaktperson vid myndighet eller god man 
Om den sökande har två vårdnadshavare ska båda skriva under medgivandet. 

Ort och datum 

 

Ort och datum 

 

Vårdnadshavarens namnteckning 

 

Vårdnadshavarens namnteckning 

 

Namnförtydligande (texta tydligt) 

 

Namnförtydligande (texta tydligt) 

 

Vårdnadshavarens personnummer 

 

Vårdnadshavarens personnummer 
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7. Din uppfattning om nuvarande skolsituation och inför ansökan  

Riksgymnasiet vill ha dina tankar om hur du upplever din nuvarande skolsituation och hur du tänker inför 

ansökan till Riksgymnasiet. Här är några frågor som kan hjälpa dig att skriva ner dina tankar. 

1. Hur upplever du din skolsituation i din nuvarande skola? 

2. Hur tycker du att undervisningen fungerar? 

3. Vad tycker du går bra i skolan? 

4. Vad tycker du är svårt i skolan? 

5. Vad får du för stöd och hjälp av pedagogerna idag? 

6. Hur tycker du att stödet och hjälpen fungerar i skolan? 

7. Hur upplever du skolans raster? 

8. Vad tänker och känner du inför ansökan till Riksgymnasiet? 

9. Finns det något annat du vill att vi ska veta om dig inför ansökan? 

10. Övrigt 
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Förutsättningar vid begäran om prövning av behörighet till 

målgrupp och ansökan till Riksgymnasiet Örebro 

När du begär prövning av behörighet till sökt målgrupp och vid ansökan till Riksgymnasiet kommer dina 

handlingar att granskas av den referensgrupp som arbetar med antagningen till Riksgymnasiet. 

Referensgruppen består av handläggare, specialpedagog och audionom eller logoped och psykolog beroende 

på vilken målgrupp som du söker till. Begäran och ansökan med bilagor kommer att delges alla som ingår i 

referensgruppen. Vissa uppgifter omfattas av sekretess. 

Personerna i referensgruppen kan ibland behöva fråga efter kompletterande information som behövs för att 

pröva din ansökan. Det kan handla om: 

1. Pedagogisk information från din nuvarande skola t.ex. kartläggning, åtgärdsprogram eller individuell 

utvecklingsplan. 

2. Information från t ex. audionom, logoped eller psykolog som genomfört dina utredningar. 

Den information du skickar in vid ansökan till Riksgymnasiet och i förekommande fall vid ansökan om boende 

inom Riksgymnasiet, kommer att lämnas vidare på det sätt som beskrivs i punkt 3 – 6. Det ger Riksgymnasiet 

möjlighet att förbereda mottagandet vid skolstarten och att stötta elev under studietiden. 

3. Pedagogisk information kommer att delges berörda pedagoger och även boendepersonal om det 

finns information som är viktig för dem att veta om.  

4. Utredningar, t.ex. logoped- och psykologutredningar, kommer att delges berörda pedagoger och 

eventuellt boendepersonal, de delar som logoped/psykolog bedömer som viktiga. 

5. Audiogram och ”Hörselinformation” kommer att delges berörda pedagoger samt eventuellt 

boendepersonal, de delar som audionom bedömer som viktiga. 

6. Sociala och medicinska handlingar och /eller information som delgivits antagningen, 

boendehandläggaren eller mottagande specialpedagoger vid Riksgymnasiet, kommer att delges 

berörda pedagoger, boendepersonal och aktuell elevhälsa (inklusive elevhälsans medicinska insats), de 

delar som mottagarna bedömer som viktiga. 

Genom att skriva under nedan bekräftar du att du tagit del av ovanstående förutsättningar, är införstådd 
med och samtycker till Riksgymnasiets hantering av din begäran om prövning samt ansökan till program med 
tillhörande bilagor. Jag försäkrar också att uppgifterna som jag lämnat är riktiga och fullständiga. Samtycket 
kan närsomhelst tas tillbaka. Kontakta då Riksgymnasiets kansli, riksgymnasiet.kansli@orebro.se 

 Sökandes underskrift 

Sökandes namnteckning 

 

Ort och datum 

Namnförtydligande (Texta tydligt) 

 

Sökandes personnummer  

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig sökande) / kontaktperson vid myndighet eller god man 
Om den sökande har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. 

Ort och datum 

 

Ort och datum 

 

Vårdnadshavarens namnteckning 

 

Vårdnadshavarens namnteckning 

 

Namnförtydligande (Texta tydligt) 

 

Namnförtydligande (Texta tydligt) 

 

Vårdnadshavarens personnummer 

 

Vårdnadshavarens personnummer 
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 Läs informationen och spara den hemma (gäller sidorna A-C) 

 

Information vid begäran om prövning av behörighet till 

målgrupp och ansökan till Riksgymnasiet Örebro 

 

1. Vem kan söka? 

Riksgymnasiet Örebro erbjuder gymnasieutbildning för dig som är döv, har en hörselnedsättning eller 

en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Om du har diagnosen generell språkstörning där 

språkstörningen är grav och där språkstörningen är det framträdande problemet och inte endast en 

språknedsättning till följd av andra diagnoser, kan du också söka till Riksgymnasiet. Beslut om 

antagning fattas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Örebro kommun. 

 

2. När ska du söka? 

Sista ansökningsdagen är den 15 februari 2023. 

 

3. Hur söker du? 

Gymnasieansökan och val av program gör du via det webbsystem som din hemkommun använder. 

Information om inloggning får du via din nuvarande skola. 

När du gör din webbansökan fyller du i de program du är intresserad av både vid Riksgymnasiet och i 

din hemkommun. Du rangordnar dem i den ordning du önskar. 

Vid val till Riksgymnasiet anger du ort/utbildningsanordnare Örebro (1888) Riksgymnasiet. När du är 

klar med din ansökan ska du ta en kopia av det elektroniska kvitto du får ut vid din gymnasieansökan 

i hemkommunen. Kopian av kvittot ska du skicka till Riksgymnasiet tillsammans med övriga 

blanketter och bilagor. 

Om du inte har tillgång till webbansökan i hemkommunen kontaktar du Riksgymnasiets kansli på 

mejl, riksgymnasiet.kansli@orebro.se eller telefon, 019-21 10 00. 

Utöver webbansökan behöver vi handlingar och bilagor för att bedöma om du tillhör sökt målgrupp 

samt för att bedöma om du är behörig till sökt gymnasieprogram. En lista på de dessa handlingar 

hittar du på sid 1 under rubriken, ”Handlingar som du ska bifoga denna blankett”. De blanketter du 

behöver finns ifyllningsbara på orebro.se/riksgymnasiet.  
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4. Vad händer efter ansökan?

4.1 Beslut målgruppstillhörighet 

När en prövning av tillhörighet till sökt målgrupp har genomförts, kommer ett beslut att skickas med 

posten, adresserat till dig som elev samt, om du är omyndig till din/dina vårdnadshavare, 

kontaktperson vid myndighet eller god man. Beskedet skickas när begäran och ansökan med bilagor 

är komplett och prövning genomförts. 

Om du inte bedöms tillhöra målgruppen du sökt till kommer du att få ett beslut om avslag. 

4.2 Preliminärt antagningsbesked 

När beslut är taget om att du tillhör sökt målgrupp och är behörig till sökt program kommer ett 

preliminärt antagningsbesked att skickas med posten, adresserat till dig som elev. Beskedet skickas 

ut i början av april. 

Om du inte har bedömts tillhöra sökt målgruppen, kan du inte preliminärt antas till sökt program. 

4.3 Eventuellt omval 

När beslut är taget om att du tillhör sökt målgrupp men inte är behörig till de program du sökt eller 

att Riksgymnasiet inte har möjlighet att starta programmen du sökt, på grund av för få sökande, 

kommer ett brev skickas till dig med posten. Brevet skickas ut i början av april. Du har då möjlighet 

att göra omval under tiden 17 april – 15 maj. 

4.4 Komplettering av ansökan 

Senast den 16 juni ska du ha skickat in en kopia på ditt slutbetyg till Riksgymnasiet. Kopian ska vara 

vidimerad eller stämplat av din skola. Om du fått betyg F, i något ämne, ska din lärare skriva ett 

”Skriftligt omdöme” i ämnet. Omdömet ska du skicka in tillsammans med slutbetyget.  

Du som nu går på gymnasiet ska skicka in ”Utdrag ur betygskatalog” samt ”Omdöme i ej avslutad 

kurs”. Ta kontakt med din nuvarande skola så hjälper de dig. 

4.5 Slutligt antagningsbesked 

När beslut är taget om att du tillhör sökt målgrupp, slutbetyget inskickat och då du är behörig till sökt 

program kommer ett slutligt antagningsbesked skickas med posten, adresserat till dig som elev. 

Beskedet skickas ut första veckan i juli. I kuvertet finns information samt en svarstalong. På talongen 

ska du fylla i om du tackar ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen. Sedan skickar du tillbaka 

svarstalongen i medskickat svarskuvert, senast den 28 juli. 

5. Hur gör jag för att överklaga?

Ett beslut om avslag till sökt målgrupp kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Mer 

information om hur du överklagar finns på overklagandenamnden.se. 

6. Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Riksgymnasiets kansli på mejl, riksgymnasiet.kansli@orebro.se. 

eller telefon, 019-21 10 00 
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Behandling av personuppgifter  

Örebro kommuns rätt att anordna aktuell utbildning regleras i 10 kap. 1 § gymnasieförordningen 

(2010:2039). Rätten till gymnasieutbildning regleras också i Skollag (2010:800). Tillhandahållande, 

anordnande och bedrivande av utbildning är en uppgift av viktigt allmänt intresse. Laglig grund för 

personuppgiftshantering finns därmed i EU:s dataskyddsförordning kapitel 6.1e och 9.2g samt 

3 kap. 3 § i lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

De personuppgifter Riksgymnasiet efterfrågar i samband med begäran om prövning av 

målgruppstillhörighet är nödvändiga för att Riksgymnasiet ska kunna behandla ditt ärende. Dina 

uppgifter kommer att hanteras enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och 

arkivlagen. Dina uppgifter kan komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän 

handling som är offentlig. 

Personuppgiftsansvarig är Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun. Kontakt sker 

via gymnasienamnd@orebro.se, kommunens Servicecenter på telefon 019-21 10 00 eller via vanlig 

post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro. 

Vårt dataskyddsombud når du via e-postadressen dataskyddsombud@orebro.se eller via vanlig post 

till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro. 
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