
Informationsöverföringsblankett för fortsatta studier 

Informationen på blanketten är konfidentiell. Överlåtande av information påverkar inte möjligheterna att få studieplats. I § 40 i lagen om 
grundläggande utbildning ingår bestämmelser om överlämnande av uppgifter som är nödvändiga för elevens undervisning.   

Elevens 
uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Födelsetid (dd.mm.åååå) Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress

Grund-
skolans 
uppgifter 

Grundskolans namn 

Elevhandledare/ namn på annan handledande person 

Telefonnummer E-postadress

Övriga kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter 

Bakgrunds-
uppgifter 

Hemspråk Vilket/vilka skolspråk har du haft? 

Stödåt-
gärder vid 
inlärning 

  Har du under årskurserna 7-9 

☐ fått intensifierat stöd?
☐ fått särskilt stöd?

  Har du studerat i smågruppsundervisning i årskurserna 7-9? 
☐ nej ☐ ja

Har du haft individualiserad lärokurs i något läroämne i årskurserna 7-9? 

☐ nej ☐ ja

Om ja, så i vilket/vilka? 



Egna 
intressen och 
styrkor 

Vad är du bra på? 

Vad är du intresserad av? 

Studier 
på 
andra 
stadiet 

Av vem i din blivande läroanstalt önskar du få stöd? 

☐ grupphandledare
☐ speciallärare
☐ kurator
☐ rektor
☐ någon annan, vem

☐ studiehandledare
☐ psykolog
☐ S2-lärare
☐ tutor

Vad annat önskar du att man tar hänsyn till vid ordnandet av undervisningen (t.ex. 
hälsotillstånd)? 

Vårdnads-
havarens 
uppgifter 

Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn 

Telefonnummer E-postadress

Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn 

Telefonnummer E-postadress

Vårdnadshavarens hälsning till läroanstalten 

Elevens och 
vårdnads-
havarens 
underskrifter 

Ort och datum Ort och datum 

Elevens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 

I § 40 om grundläggande utbildning sägs följande: Om en elev som är under 18 år övergår till undervisning, verksamhet 
eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med denna lag, gymnasielagen (629/1998), lagen 
om yrkesutbildning (630/1998) eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), ska den tidigare 
utbildningsanordnaren trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för 
ordnande av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan lämnas 
också på begäran av den nya utbildningsanordnaren. (1288/2013). 
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