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Ansökan till flexibel grundläggande utbildning  
i årskurserna 7–9  

 
Syftet med flexibel grundläggande utbildning är att minska avbrotten i den grundläggande utbildningen och att förebygga utslagning. Med flexibel 
grundläggande utbildning avses undervisning, inlärning och stöd för utveckling som ordnas i enlighet med läroplanen inom den grundläggande 
utbildningen. Undervisningen ordnas i små grupper i skolan, på arbetsplatser och i andra inlärningsmiljöer med hjälp av sektorövergripande sam-
arbete samt med hjälp av stöd- och rådgivningstjänster. (Förordningen om grundläggande utbildning § 9 a) 

En elev på årskurs 7–9 i grundläggande utbildning kan antas till flexibel grundläggande utbildning. En elev väljs till flexibel grundläggande utbildning 
utgående från en ansökan som eleven eller vårdnadshavaren har gjort. (Förordningen om grundläggande utbildning § 9 b) 

Basuppgifter Elevens efternamn och förnamn 

 

Personbeteckning 

Adress, postnummer och postanstalt 

 

Nuvarande skola och årskurs 

 

Elevens telefonnumer 

Ansökan Elevens motiveringar till att hon eller han söker flexklassen 

 

 

Vårdnadshavarens motiveringar till elevens ansökan till flexklassen 

 

 

Vårdnadshavarna Vårdnadshavare 

 

Telefon 

Vårdnadshavare 

 

Telefon 

En annan laglig företrädare för den unga¨ 

 

Telefon 

Underksrifter Datum 

 

 

Elevens underskrift och namnförtydligande 

Datum 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift och namn namnförtydligande 

Datum 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift och namn namnförtydligande 

Datum 

 

 

Underskrift av annan laglig företrädare och namnförtydligande 

 

Bilagor 
 Elevvårdspersonalens rekommendation 

 
Ansökan lämnas inom mars in till den egna skolans rektor, som vidarebefordrar den jämte bilagor till chefen för 
den grundläggande utbildningen. 
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