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Grundskole- och gymnasienämnden  SID 1 /1  

Ansökan till svenska gymnasieskolor i utlandet 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att möjliggöra gymnasiestudier utomlands i enlighet med skollagen. 
Staden kommer att gallra dina uppgifter efter 1 år. 

Ansökan gäller läsåret 

Eleven 
Namn Personnr 

Adress Telefon  

Postnummer och ort Mobiltelefon 

E-postadress 

Nuvarande skola Nuvarande årskurs Nuvarande program 

Sökt skolort Sökt program Årskurs 

☐ Bryssel 

☐ Fuengirola 

☐ London 

☐ Madrid 

☐ Nairobi 

☐ Paris 

Underskrift 
Datum Datum 

Elevens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Eleven kommer att tas emot i högre årskurs efter utlandsstudierna 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Rektors (på nuvarande skola) underskrift 

Elever som önskar studera och fullgöra delar av sina gymnasiestudier vid svenska gymnasieskolor utomlands kan få 
ersättning för detta. Eleven ska vara folkbokförd i Sundbyberg.  

Skolan måste vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet. Ingen ersättning utbetalas för inackordering. 
Ansökan måste skickas till barn- och utbildningsförvaltningen senast tre månader före skolstart. Ersättningen utgår under 
maximalt ett läsår och betalas till skolan och inte till elev eller vårdnadshavare 

Blanketten skickas till 
Sundbybergs stad 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Gymnasiesamordnaren 
172 92 Sundbyberg 

Glöm inte att bifoga individuell studieplan och beslut om 
antagningsbesked från den svenska utlandsskolan samt 
betyg från din nuvarande skola. 
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