GYMNASIESAMVERKAN
VÄRMLANDS LÄN/SUNNE KOMMUN

Förfrågan från gymnasieskola till hemkommun om förlängd
undervisning för elev på gymnasiet
Förfrågan från gymnasieskolan att eleven av skolan kan erbjudas möjlighet att få förlängd undervisning genom att
undervisningstiden för en eller flera kurser fördelas under en längre tid, att eleven får fler undervisningstimmar
eller går om del av / hel årskurs under år 1-4 (Gymnasieförordning 2010:2039, 9 kap, 7§) enligt nedanstående
anledning och omfattning. Bilagor ska bifogas.
Skola/kommun

Program

Elevens för- och efternamn

Personnummer

Anledning:

Omfattning:
Elev går om helt läsår

Poäng / kurser _______

Heltid ______termin/er

Halvtidsstudier ______ termin/er

________ %

Tidsperiod: Fr.o.m. ________ t.o.m. ___________

Bilagor:
Individuell studieplan

Frånvarostatistik

Frånvaroutredning

Extra anpassningar

Särskilt stöd

Övrigt

Rektors underskrift

Ort/datum
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BESLUT FRÅN HEMKOMMUNEN OM MÖJLIGHET ATT ERBJUDA
FÖRLÄNGD UNDERVISNING FÖR ELEV PÅ GYMNASIET

Skola/kommun

Program

Elevens för- och efternamn

Personnummer

Anledning:

Beslut om interkommunal ersättning / elevbidrag från hemkommunen:
Hemkommunen betalar programpeng enligt följande omfattning
Elev går om helt läsår

Poäng / kurser _______

Heltid ______termin/er

Halvtidsstudier ______ termin/er

________ %

Tidsperiod: Fr.o.m. ________ t.o.m. ___________

Hemkommunen godkänner EJ förlängning

Motivering:

Hemkommunens underskrift

Ort/datum

SYV skickar kopia på hemkommunens beslut om förfrågan om förlängd undervisning till rektor och berörda
ekonomer i hemkommunen och till berörd ekonom på skolförvaltningen i skolkommunen.
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Flödesschema – förlängd undervisning för elev med annan
hemkommun än skolkommun
(Gymnasieförordning 2010:2039, 9 kap, 7§)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förfrågan från gymnasieskola om att elev av skolan kan erbjudas möjlighet att få förlängd undervisning
skickas av SYV på gymnasieskolan till skolförvaltningen i elevens hemkommun. Bilagor och information
enligt blankett bifogas.
Skickad förfrågan diarieförs av SYV på gymnasieskolan.
Beslut om förlängd undervisning tas av skolchefen eller den som har delegation på beslutet i elevens
hemkommun och beslutet skickas till SYV på den gymnasieskola som ställt frågan.
Svar / beslut diarieförs av SYV på gymnasieskolan.
SYV skickar kopia på hemkommunens beslut till rektor och berörda ekonomer i hemkommunen och till
berörd ekonom på skolförvaltningen i skolkommunen.
Rektor på elevens gymnasieskola fattar beslut om förlängd undervisning.
Rektor eller SYV scannar in beslut om förlängd undervisning i elevens journal i PMO.
SYV skickar kopia på rektors beslut om förlängd undervisning till berörda ekonomer i hemkommunen och till
berörd ekonom på skolförvaltningen i skolkommunen.
Rektors beslut om förlängd undervisning diarieförs av SYV på gymnasieskolan.

Gymnasieförordning (2010:2039) 9 kap 7 §
Förlängd undervisning i gymnasieskolan
7 § Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får
fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens
förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Förordning (2012:402).

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina
uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr
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