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Information till rektor/Studie- och yrkesvägledare (SYV) om Fri kvot
Rutin för ansökan om prövning i fri kvot (enligt 7 kap 3§ Gymnasieförordningen)
Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från
grundskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 29
kap. 7 § skollagen (2010:800) söker till en utbildning.
Huvudmannen beslutar om det antal platser som ska avsättas. Elever som bedöms i fri kvot måste
uppfylla behörighetskraven för sökt nationellt program för att antagning ska kunna göras.

Ansökan om särskilda omständigheter görs på blanketten Ansökan om prövning i fri
kvot och ska sammanställas av skolan i samråd med elev och vårdnadshavare. Till
ansökan bör intyg bifogas från t ex kurator, specialpedagog, socialtjänst, läkare eller
psykolog. Eleven kan också själv skriva ett eget brev som bifogas ansökan. Ansökan
ska behandla anledningen till att eleven söker i fri kvot d v s motivering och
förutsättningar att klara sökt program och hur omständigheterna har förändrats så att
eleven framöver har möjlighet att klara gymnasiestudierna på ett bra sätt. Tänk på att
ansökan om fri kvot alltid är offentlig handling, vilket även omfattar eventuella bilagor.
Exempel på särskilda omständigheter kan vara sjukdom, nära anhörigs
sjukdom/dödsfall eller mobbing d v s sådant som inträffat under skoltiden och påverkat
betygen negativt. Det som inte räknas som särskilda omständigheter är t ex dyslexi,
koncentrationssvårigheter eller andra diagnostiserade svårigheter. Detta med anledning
av att elev då ska ha fått den hjälp som den är berättigad till. Dock kan det göras
undantag.
Antagning avgörs på grundval av en totalbedömning av den sökandes samlade meriter
och särskilda skäl. Det är fråga om en fri bedömning och inte en rangordning grundad
på poäng. Beslut fattas av bitr. chef för Utbildning och arbetsmarknad, vilket meddelas
elev genom studie- och yrkesvägledare. Observera att ansökan om fri kvot till program
som anordnas av fristående huvudman bedöms av ansvarig rektor på aktuell skola.
Efter att beslut fattats så registrerarar antagningsfunktionen eleverna i kommunens
IT-system för ansökan och antagning till gymnasieskola.
Slutligt antagningsbesked presenteras för samtliga eleverna på kommunens
ansökningswebb senast den 1 juli respektive år.
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Rutin för ansökan om prövning i fri kvot

Vecka

Dag

22
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Aktivitet
Ansökan för Fri kvot ska vara antagningsfunktionen
tillhanda senast den 1 juni.

Rektor/SYV vid grundskola

För de elever som sökt till fristående huvudman
ombesörjer antagningssekreterare att ansökan skickas
till ansvarig rektor för individuell bedömning.

Antagningsfunktionen

Bitr. chef för utbildning och arbetsmarknad fastställer
antalet fri kvot-platser. Platsantalet baseras på antalet
beviljade ansökningar. Bedömning av ansökningar
görs i samråd med antagningssekreterare.

Bitr. chef UA

Antagningssekreteraren vidarebefordrar information
om vilka elever som beviljats fri kvot till ansvarig
gymnasierektor och elevens studie-och
yrkesvägledare.
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Ansvarig

Antagningsfunktionen

Formellt besked via ansökningswebben till eleven om
placering

Antagningsfunktionen

31

Välkomstbrev från mottagande skola

Rektor mottagande skola

34

Skolstart

Rektor mottagande skola

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna
Box 1002, 561 24 Huskvarna
barn.utbildning@jonkoping.se
utbildning.arbetsmarknad@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se

