
 

 

 

INFORMATIONSÖVERFÖRINGSBLANKETT FÖR FORTSATTA STUDIER 
Meningen med informationsöverföringsblanketten är att ge personalen på din blivande studieplats information om dina tidigare studier 
så att din studiestig blir så smidig som möjligt. Ju mer personalen i din blivande läroanstalt vet om dina tidigare studier desto bättre 
kommer du igång med studierna där. Informationen på blanketten är konfidentiell. Överlåtande av informationen inverkar inte på dina 
möjligheter att få studieplats. 23 § i Läropliktslagen bestämmer om överföring av uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av den 
läropliktiges utbildning. 

Returnera informationsöverföringsblanketten ifylld till andra stadiets läroanstalt till exempel på sommaren när du tar emot din 
studieplats eller när du inleder dina studier i augusti. Du kan ge blanketten till exempel åt din grupphandledare eller 
studiehandledare. 

Märk väl att informationen på blanketten inte garanterar dig den stödform du önskar dig men är en bra informationskälla när 
läroanstalten planerar möjliga stödformer. Kom alltså ihåg att också aktivt fråga efter det stöd du önskar när du inleder dina 
studier. 

Läropliktslagen 23 §: När en läropliktig övergår till en annan utbildningsanordnares utbildning ska den tidigare utbildningsanordnaren trots 
sekretessbestämmelserna utan dröjsmål lämna den nya utbildningsanordnaren de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av den läropliktiges 
utbildning. Motsvarande uppgifter ska lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren. 

Elevens 
uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Födelsetid (DDMMÅÅÅÅ) Gatuadress Postnummer och -anstalt 

Telefonnummer E-post

Grundskolans 
uppgifter 

Grundskolans namn 

Elevhandledarens namn / annan person som ansvarar för handledning 

Telefonnummer E-post

Andra kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter 

Bakgrunds-
uppgifter 

Hemspråk På vilket / vilka språk har du gått i skola? 

Stöd för 
lärandet 

Har du under årskurserna 7-9 haft 
Har du varit i FLEX-klass? 
Har du haft individualiserad lärokurs i något läroämne i årskurserna 7-9? 
Om du svarade ja, i vilka läroämnen har du haft individualiserad 
lärokurs? 

 Har du läst svenska som andra språk? 
 Har du befriats från studier i finska? 

 intensifierat stöd 
 nej 
 nej 

 nej 
 nej 

 särskilt stöd 
 ja 
 ja 

 ja 
 ja 

Hurudant stöd 
önskar du få i 
din blivande 
läroanstalt? 

1. Hurudant stöd önskar du få i din blivande läroanstalt? Svarsalternativen:

Stöd för lärande Stöd att lära mig det svenska språket Stöd i studiehandledning 

Stöd för livshantering Stöd att lära känna andra studerande Stöd speciellt i början av studierna 

Övrig 
information 

Finns det annat du önskar att man tar hänsyn till vid ordnandet av undervisningen (t.ex. hälsotillstånd, hjälpredskap)? 

Vårdnads-
havarens 
uppgifter 

Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn 

Telefonnummer E-postadress

Elevens o. 
vårdnads-
havarens 
underskrifter 

Plats och datum, underskrift Plats och datum, underskrift 
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