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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Ledningsgruppen
Dokumentet gäller från: 2019-12-16
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Verksamhetschefen för de fria skolformerna
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Ansökan om prövning för fri kvot till 
Finnvedens gymnasium
För dig som ansöker om prövning i fri kvot till Finnvedens gymnasium.

Enligt Gymnasieförordningens kap 7 §3 ska ett begränsat antal 
platser 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.

För att få en plats via fri kvot krävs att du är behörig till det/de 
program i gymnasieskolan som du söker (Skollagen (2010:800) 
kap 15 §5 samt kap16 §29-34).

Om det på grund av särskilda omständigheter finns skäl till att du 
bör få en plats via fri kvot ska du i samband med ditt gymnasieval 
ansöka om detta. 

Ansökan om att bli antagen med fri kvot ska vara inlämnad till 
gymnasieantagningen senast den 15 maj. Du lämnar in ansökan via 
din studie- och yrkesvägledare.

Om synnerliga omständigheter har uppstått efter detta datum kan 
dessa prövas av antagningsnämnden och godkännas om de bedöms 
som tillräckliga.

Observera att handlingar som bifogas vid begäran om fri kvot är 
offentliga handlingar.

De särskilda omständigheter du kan anföra delas in i två grupper:

1. Medicinska skäl
Din studieförmåga har tillfälligt försämrats på grund av sjukdom, 
skada eller funktionshinder.

Du ska då skicka med ett läkarintyg där det står på vilket sätt 
sjukdomen/skadan/funktionshindret försämrat din studieförmåga och 
under vilken tid du haft svårt att studera.

Utredd dyslexi, dyskalkyli eller allmänna läs- och skrivsvårigheter 
betraktas i sig inte som skäl att bli antagen på fri kvot då hänsyn till 
detta ska tas i betygsättningen redan under grundskolan.
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2. Sociala skäl
Din studieförmåga kan tillfälligt ha försämrats på grund av att du 
själv eller någon i din familj drabbats av problem, eller om någon 
annan person som står dig nära drabbats.

Du ska då skicka med ett intyg där det står vilken sorts problem du 
haft, om du fått stöd eller behandling för problemet och på vilket 
sätt som problemet försämrat din studieförmåga. Intyget ska vara 
skrivet av den person du haft kontakt med för att få hjälp och stöd, 
till exempel socialsekreterare, kurator eller någon annan stödjande 
person.

Beslut
Beslut om du fått plats via fri kvot skickas hem till dig i samband 
med intagningsbeskedet omkring den 1 juli. 


