
 
 

Med underskrift samtycker du till att Fyrkantens antagningskansli har rätt att behandla de ovanstående 
personuppgifterna. Detta för att kunna tillhandahålla tjänsten enligt reglerna för GDPR. Läs mer på vår hemsida: 
www.fyrkantensgymnasier.se  om vår integritetspolicy. 
 
Fylli blanketten, skriv ut den, skriv under den och skicka in den till:  
Luleå Kommun  
Fyrkantens antagningskansli  
971 85 Luleå  
E-mail: gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se 

 

ANSÖKAN OM RESERVPLATS 
 

Namn elev’ Personnummer (10 siffror) * 

Adress* Postnummer och ort* 

Mobil elev* E-post elev* 

 

RESERVPLATSÖNSKEMÅL* 

Jag är antagen på program 

Önskar även ställa mig på reservplats till följande program 
 
1                                                                                                 Ort och skola: 
 
2                                                                                                 Ort och skola: 
 
3                                                                                                 Ort och skola: 

Jag är INTE antagen till något av mina valda alternativ. Förutom de program jag redan valt vill jag ställa mig på 
reservplats till följande program (valen nedan rangordnas efter dina tidigare val) 
 
1                                                                                                  Ort och skola: 
 
2                                                                                                  Ort och skola: 
 
3                                                                                                  Ort och skola: 

 

UNDERSKRIFT 

Datum* 
 

Underskrift elev* 

 
INFORMATION 
 
Ansökan som inkommit under förmiddagen behandlas samma eftermiddag under reservantagningsperioden 
augusti-september. Urvalet går efter betyg. Vi ringer eller skickar SMS om erbjuden plats. Observera att om du 
inte har svarat eller om antagningskansliet inte lyckats nå dig innan kl.12.00 dagen efter går platsen vidare till 
nästa sökande. * = obligatoriska uppgifter 
 

http://www.fyrkantensgymnasier.se/
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