
     

 

 
 

 
  

 

  

  

 

  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för förlängd studietid   
Ansökan skickas senast den 31 maj till: 
Sigtuna kommun 
Sigtuna kompetenscenter 
Raisiogatan 1-27 
195 30, Märsta 

Ansökande skola 
Gymnasieskola Ansvarig rektor 

Rektor e-post Rektor telefonnummer 

Kontaktperson Kontaktperson telefonnummer / e-post 

Skolans postadress Postnummer och ort 

Elev 
Namn Personnummer 

Program/inriktning E-post/telefonnummer 

Ansökan avser läsår: 

Bakgrund 

Förlängningen beror på (Gymnasieförordning (2010:2039) kapitel 9, 7 §): 
☐ Reducerat program 

☐ Andra särskilda skäl med hänsyn till elevens förutsättningar 

POSTADRESS: SIGTUNA KOMMUN, SIGTUNA KOMPETENSCENTER, RAISOGATAN 1-27, 195 30 MÄRSTA 
TELEFON: 08-591 260 00 (KONTAKTCENTER) 

E-POST: KONTAKTCENTER@SIGTUNA.SE 
WWW.SIGTUNA.SE 

WWW.SIGTUNA.SE
mailto:KONTAKTCENTER@SIGTUNA.SE


  

    

  

  

  

  
      

 
  

 

     

  

 
 

 

 

 
 

             

 

 
 

  

 

  

 
  

  

  

   
  

   

 

  

  

  

Tidigare åtgärder 
Beskriv tidigare åtgärder som eleven fått för att nå målet att fullfölja sin gymnasieutbildning på tre år: 

Mål med förlängningen  
Beskriv skolans planerade stödinsatser/planering för att eleven ska nå gymnasieexamen under den förlängda studietiden: 

Hur lång tid förväntas de förlängda studierna ta?  
☐ Ett läsår 

☐ En termin (höstterminen) 

☐ Annat, nämligen: 

Antal poäng planerade under den förlängda studietiden 

Underlag som bifogas 
☐ Beslut om förlängd studietid enligt Gymnasieförordning (2010:2039) kapitel 9, 7 § (obligatorisk) 

☐ Individuell studieplan som visar planerad utbildning under den förlängda studietiden (obligatorisk) 

☐ Frånvarorapportering föregående läsår (obligatorisk) 

☐ Åtgärdsprogram för särskilt stöd 

☐ Beslut om reducerad studieplan, om förlängningen beror på reducerad program 

☐ Känsliga uppgifter finns som är relevanta för ansökan. Handläggaren kontaktar skolan. 

☐ Annat, vad: 

POSTADRESS: SIGTUNA KOMMUN, SIGTUNA KOMPETENSCENTER, RAISOGATAN 1-27, 195 30 MÄRSTA 
TELEFON: 08-591 260 00 (KONTAKTCENTER) 

E-POST: KONTAKTCENTER@SIGTUNA.SE 
WWW.SIGTUNA.SE 

WWW.SIGTUNA.SE
mailto:KONTAKTCENTER@SIGTUNA.SE


  

    

  

  

  

  
      

 
  

 

     

  

 
     

    

  

    

             

     

 

  

   

     

           

  

   

  

     

 

             

 

   

         

   

 

  

 

  

       

      

Underskrifter  
Ort och datum 

Rektors underskrift Namnförtydligande 

Information om behandling av personuppgifter 

Vi  behöver  spara  och  behandla  personuppgifter  om skolans personal (kontaktuppgifter) samt om  eleven,  

exempelvis namn,  personnummer  och  ibland  känsliga personuppgifter så som uppgifter om hälsa.  Ändamålet med 

behandlingen är  att  kunna  göra  en  säker  identifiering  och  handlägga skolans ansökan om ersättning för förlängd 

studietid.  

V i  tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden 

för att behandla personuppgifterna är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgifterna  

kommer att förvaras i ett ärendehanteringssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.    

Personuppgiftsansvarig är utbildnings‐ och arbetsmarknadsnämnden. Den som får sina personuppgifter behandlade 

har rätt att kontakta oss om den vill ha ut information om de uppgifter vi har, för att begära rättelse, överföring eller 

för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  uppgifter. Detta gör 

du enklast genom att kontakta oss på Sigtuna kommun, Kontaktcenter, e‐post kontaktcenter@sigtuna.se, tfn 08‐591 

260  00,  sms  070‐086  11  12.  För  att  få  veta  mer  kan  du  kontakta  kommunens  dataskyddsombud,  på 

dataskyddsombudet@sigtuna.se eller via Sigtuna kommuns växel: 08‐591 260 00. Du har även rätt att inge klagomål 

till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) om du tycker Sigtuna kommun be

handlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.   

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.sigtuna.se.    

Uppgifterna  används  enligt  dataskyddsförordningen  artikel  6.1.  Uppgifterna  kan  komma  att  delas med personal 

i Sigtuna kommun samt externa myndigheter/verksamheter.  

POSTADRESS: SIGTUNA KOMMUN, SIGTUNA KOMPETENSCENTER, RAISOGATAN 1-27, 195 30 MÄRSTA 
TELEFON: 08-591 260 00 (KONTAKTCENTER) 

E-POST: KONTAKTCENTER@SIGTUNA.SE 
WWW.SIGTUNA.SE 

WWW.SIGTUNA.SE
mailto:KONTAKTCENTER@SIGTUNA.SE
www.sigtuna.se
mailto:dataskyddsombudet@sigtuna.se
mailto:kontaktcenter@sigtuna.se
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