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Att ansöka till: Gymnasieskolan i fri kvot eller
Dispens från behörighetskravet i engelska
Inledning
Den som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga
sökande eller kommer från en skolenhet vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare
kan jämföras med betygen från grundskolan, har möjlighet att ansöka till
gymnasieskolan i fri kvot. Med särskilda omständigheter avses sjukdom, skada
eller funktionshinder eller att eleven eller en närstående drabbats av allvarliga
problem av annat slag.
Den som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att
delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller
motsvarande utbildning, och bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det
sökta programmet, har möjlighet att ansöka om dispens från behörighetskravet i
engelska. Med speciella personliga förhållanden avses i första hand nyanlända
elever, som på grund av kort skolgång i Sverige och/eller bristande förkunskaper, inte
haft möjlighet att nå kunskapskraven för årskurs nio i engelska.
Beslut om antagning i fri kvot eller dispens för engelska fattas av huvudmannen för
utbildningen.
Ungdomar placerade i HVB, SIS eller motsvarande och ungdomar i det kommunala
aktivitetsansvaret, som kan antas uppfylla kriterierna för antagning i fri kvot eller
dispens för engelska, behöver ges möjlighet ansöka om detta.

Utförligare information och hur ansökan går till följer i dokumentet.
Du kan även kontakta Fyrkantens antagningskansli för mer information:
•
•
•

www.fyrkantensgymnasier.se (Här finns information och blanketter)
0920-45 36 96
gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se
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Att ansöka till gymnasieskolan i fri kvot
Enligt gymnasieförordningen 7 kap 3§ ska ett begränsat antal platser avsättas för
dem som
1. På grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga
sökande, eller
2. Kommer från en skolenhet vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare
kan jämföras med betygen från grundskolan.

Sökande med särskilda omständigheter får företräde
Om elevens studieförmåga har försämrats på grund av sjukdom, skada eller
funktionshinder eller på grund av att eleven eller en närstående har drabbats av
allvarliga problem kan eleven ansöka om att dina val prövas i fri kvot. Att antas i fri
kvot innebär att man ges företräde till en utbildningsplats framför elever som har
högre meritvärde och det är därför bara starka skäl som kan godtas. Eleven måste
fortfarande uppfylla alla behörighetskrav till sökt utbildning.
Den som har medicinska eller sociala skäl som påverkat studieförmågan negativt bör
ta kontakt med sin studie- och yrkesvägledare för att diskutera en eventuell ansökan
inom den fria kvoten.
En ansökan i fri kvot innebär att huvudmannen för den skola eleven söker till gör en
bedömning av om de skäl som angetts är tillräckliga för att ge rätt till företräde till sökt
utbildning. Beslut om plats i fri kvot fattas först inför den slutliga antagningen och
därför kommer en ansökan i fri kvot inte att prövas i samband med den preliminära
antagningen.
Eleven behöver bifoga ett intyg som styrker skälen att söka i fri kvot. Det kan vara ett
läkarintyg eller ett intyg från kurator, socialsekreterare, BUP eller motsvarande. I
intyget ska det framgå hur de skäl som anges har påverkat elevens skolgång.
Skolan behöver också beskriva vilka anpassningar som gjorts. Det görs i
överlämnandeblanketten som finns hos studie- och yrkesvägledaren.
Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas.

Betyg eller omdömen som inte kan jämföras - sökande med utländska betyg
Den som har utländska grundskolebetyg och söker till ett nationellt program kommer
att prövas i fri kvot. Detta innebär att huvudmannen kommer att göra en bedömning
av om elevens kunskaper motsvarar det som krävs för att vara behörig till sökt
utbildning.
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För att eleven ska kunna antas till en utbildning med utländska betyg måste han eller
hon bedömas uppfylla samtliga behörighetskrav som krävs för sökt utbildning. I detta
ingår att eleven måste ha ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.
Den som är folkbokförd i något av de nordiska länderna (Danmark, Norge, Island
eller Finland – inklusive Färöarna, Grönland och Åland) räknas som nordisk elev och
har rätt att söka till gymnasiet i Sverige om han eller hon har gått en utbildning i ett
annat nordiskt land som i huvudsak motsvarar svensk grundskola. Eleven måste
bedömas vara behörig till den sökta utbildningen, men är undantagen från kravet på
att ha godkänt betyg i ämnet svenska. Som nordisk sökande likställs eleven i övrigt
med övriga sökande från den kommun där skolan är belägen. Den som söker som
nordisk elev behöver bifoga ett utdrag ur folkbokföringsregistret från sitt hemland till
sin ansökan.
Kopia på utländska slutbetyg från motsvarande grundskolan ska bifogas ansökan,
om möjligt även preliminära betyg från höstterminen. Det går bra att skicka kopia av
betyg via post, alternativt skanna dokumenten och mejla dem.
Förutom en kopia av originalbetyget krävs även en översättning av det utländska
slutbetyget, om det är skrivet på annat språk än engelska/svenska. Det är själva
språket som ska översättas, hur kurser och betyg förhåller sig till svensk utbildning
kommer att bedömas av huvudmannen för sökt utbildning. Det ska framgå vem som
gjort översättningen och på vilket sätt den personen är lämplig att göra
översättningen, till exempel att han eller hon arbetar som tolk eller modersmålslärare.
Den som har betyg från ett land utanför Norden behöver också bifoga information om
det aktuella landets skol- och betygssystem där det framgår vilken årskurs som
motsvarar svensk grundskola åk 9 och hur betygssystemet är utformat. Det är viktigt
att betygsgränsen för godkänt betyg tydligt framgår. Denna typ av information brukar
den avlämnande grundskolan kunna bistå med och den behövs för att det ska vara
möjligt att bedöma om den utländska utbildningen motsvarar en svensk
grundskoleutbildning.
Beslutsfattaren gör sin bedömning baserat på de uppgifter och intyg den sökande har
lämnat in. Ett bristfälligt underlag kan leda till att ansökan avslås. Den som söker ett
nationellt program behöver även ha ett godkänt betyg i svenska/svenska som
andraspråk (undantaget för nordiska sökande)
Beslut om plats i fri kvot fattas först inför den slutliga antagningen och därför kommer
ansökan i fri kvot inte att prövas i samband med den preliminära antagningen.
Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas.
Hur ansökan går till
Den som ska söka i fri kvot gör sin ansökan via antagningswebben/Dexter som
vanligt, men skickar även in en blankett för ansökan i fri kvot samt bilagor. Den som
går på en skola idag och vill söka i fri kvot ska kontakta sin studie- och
yrkesvägledare för hjälp med ansökan och ansökan skickas in via dem.
Den som inte går på en grundskola idag bör kontakta Antagningskansliet i god
tid före ansökningsperioden för att få inloggningsuppgifter och ansökningsblankett.
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Dispens från behörighetskravet i engelska
Enligt skollagen 16 kap 32 § kan undantag från behörighetskravet i engelska
beviljas för den som uppfyller övriga behörighetskrav men som:
På grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i
undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller
motsvarande utbildning, och bedöms ha förutsättningar att klara studierna på
det sökta programmet.
Att beviljas en dispens i engelska innebär att det görs ett undantag från kravet på
godkänt betyg i engelska vid antagningen, men det är inte ett undantag från kravet
att läsa engelska. Den som inte har ett godkänt betyg i engelska från grundskolan
och får dispens i engelska måste därför under gymnasieutbildning först läsa och bli
godkänd i grundskolans engelska, för att sedan läsa de gymnasiekurser i engelska
som ingår i utbildningen.
Det är huvudmannen för respektive gymnasieskola som avgör om eleven beviljas
dispens till sökt utbildning. För att kunna beviljas dispens krävs att eleven bedöms ha
förutsättningar att klara studierna på sökt program. Det innebär att eleven även ska
ha möjlighet läsa och bli godkänd i de gymnasiekurser i engelska som ingår i
utbildningen.
För att huvudmannen för utbildningen ska bevilja dispens bör eleven ha hunnit så
långt i engelska att han eller hon studerar språket på högstadienivå. Om det finns
särskilda skäl kan undantag göras. Ett sådant skäl kan till exempel vara att eleven
uppvisat en synnerligen snabb progression i ämnet.
Den som har haft möjlighet att läsa engelska under större delen av grundskolan
beviljas inte dispens.

Hur ansökan går till
Den som ska söka dispens i engelska gör sin ansökan till gymnasiet via
ansökningswebben/Dexter som vanligt och gör även en ansökan om dispens på en
särskild blankett med bilagor hos studie- och yrkesvägledaren. Den avlämnande
grundskolan lämnar underlag för den bedömning som mottagande
gymnasieskola ska göra. Studie- och yrkesvägledaren ska hjälpa till med
ansökan och dispensansökan skickas in via dem.

Bedömning av elevens kunskapsnivå
Avlämnande skola intygar i ansökan att eleven nått kunskapskraven för årskurs sex
och beskriver elevens utveckling mot kunskapskraven för årskurs nio. Resultaten i
det nationella provets olika delar anges i ansökan.
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