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Ansökningsblankett gymnasieskolans sommarskola 2019 
 
Under vecka 25 och 26 kommer Växjö kommun att bedriva sommarskola. 
Erbjudandet gäller årskurs 1 och 2 för de elever som riskerar att inte klara målen i matematik, 
engelska eller svenska/svenska som andraspråk.  
Nationella program har sommarskola på Katedralskolan och övriga program har sommarskola 
på Kungsmadskolan enligt schema nedan. 
Lunch serveras och skolskjutsberättigade elever får busskort. Se mer info på webben! 
 
Om du sökt feriejobb hos Växjölöftet Sommar och inte förväntas få betyg i matematik 
eller svenska/svenska som andraspråk rekommenderas du att söka och genomföra 
sommarskola för att bli tilldelad ett feriejobb.  
 
Ansökan (på två sidor) ska du fylla i digitalt, skriva ut och lämna till skolans rektor.  
Ansökan finns även på skolans expedition eller hos din lärare. 
Ansökan ska lämnas till rektor senast den 26 april. 
Observera att ansökan måste fyllas i fullständigt – om det är ofullständiga uppgifter kommer 
ansökan att skickas tillbaka.  

Schema 
Vecka Måndag 17/6 Tisdag 18/6 Onsdag 19/6 Torsdag 20/6 
25 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 

 
Vecka Måndag 24/6 Tisdag 25/6 Onsdag 26/6 Torsdag 27/6 Fredag 28/6 
26 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 9.00 – 15.15 

Kontaktuppgifter 
Elevens namn 
      

Personnummer 
      

Hemadress 
      

Postnummer och ort 
      

E-post 
      

Mobilnummer 
      

Ej myndig elevs vårdnadshavare 
      
E-post 
      

Mobilnummer 
      

Skola 

 

Skola 
      

Klass 
      

Rektor 
      

Mentor 
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Ämne 

 

Information om eleven 
 

Underskrift Elev 
Datum 
 

Elevens underskrift  Elevens namnförtydligande  

 
 
Rektors beslut  

 
 
 

Val av ett ämne  
 Engelska               Matematik                Svenska                 Svenska som andraspråk 

Ämneslärare 
      

Ämneslärare e-post 
      

Elevens modersmål 
      
 

Behov av studiehandledning (språk) 
 Ja                 Nej 

Allergier/information om kostavvikelser och sjukdomar som är viktiga för oss att känna till. 
      

Särskilda behov (t ex elevassistent, funktionshinder) 
      
 

Övrigt 
      

Ämne som eleven erbjuds delta i: 
 

 Engelska               Matematik                Svenska                 Svenska som andraspråk 
Datum 
      

Rektor 
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