Överlämnandeblankett

inför läsåret
/

Grundskola - Gymnasium
Introduktionsprogrammet till nationellt program

Information som är av vikt och värde för elevers fortsatta skolgång
Genom att få information om de elever som har varit i behov av stöd/anpassning kan vi inom Jämtlands Gymnasium
få möjligheter att skapa en skola för alla med trygga elever.
I samband med handledares/mentors utvecklingssamtal med elev och förälder bestäms om information skall skickas via
överlämnandeblankett till gymnasieskolan eller inte. Kopior av elevens individuella utvecklingsplan och eventuella
åtgärdsprogram/kartläggningsmaterial och annan viktig information från skolår nio biläggs blanketten.
Grundskolans elevhälsosteam alternativt introduktionsprogrammets mentor ansvarar för att blanketten överlämnas till
gymnasieskolan senast den 31 maj. Skicka blanketten till:
Antagningskansliet
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 ÖSTERSUND
Elevens namn

Elevens personnummer

Grundskola

Handledare/mentor (namn och telefon)

Val till gymnasieskolan 1:a hand

Val till gymnasieskolan 2:a hand

Namn vårdnadshavare 1

Namn vårdnadshavare 2

Adress vårdnadshavare 1

Adress vårdnadshavare 2

Telefon vårdnadshavare 1

Telefon vårdnadshavare 2

Grundskolans kontaktperson (namn, funktion, telefon, telefontid)
Viktig medicinsk information kan ges

Viktig information från individuell utvecklingsplan biläggs överlämnandeblanketten

Specialpedagogisk information kan ges

Eleven har läst Svenska som andra språk i grundskolan

Övrig studiesocial information kan ges

Eleven har sökt IMPRO/IMPRE-plats

Kontakt skall ske innan skolstart

Eleven saknar betyg i:

"Pysparagrafen" har använts

Omdömen finns i ämnen där eleven saknar betyg

Vårdnadshavare lämnar själv över information

Finns kartläggningsmaterial, vilka?

Anpassningar i skolans lokaler måste ske/
assistent behövs
Förälder och elev önskar träff med
gymnasiekolans elevvårdspersonal/mentor

Modersmål/bästa skolspråk:

Åtgärdsprogram finns och biläggs
överlämnadeblanketten

Har eleven haft studiehandledning på modersmål?
I så fall vilket språk?:
Har eleven läst ämnet modersmål, i vilket språk? :
Övrigt

Vi godkänner att ovanstående information överlämnas:
Ort och datum
Elevens underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om
dina rättigheter finns på förbundets hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
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