
Elevens namn: Elevens personnummer:

Namn vårdnadshavare 1:

Genom att få information om de elever som har varit i behov av särskilt stöd eller haft andra typer av behovsstyrda 
insatser. På så sätt får vi inom Jämtlands Gymnasium möjlighet att främja elevernas utveckling och lärande. 

I samband med vårens utvecklingssamtal fylls denna blankett i. Grundskolans specialpedagog och rektor, alternativt 
introduktionsprogrammets mentor, ansvarar för att blanketten överlämnas till gymnasieskolan senast den 31 maj. 
 
Skicka blanketten till: 
Antagningskansliet 
Jämtlands gymnasieförbund 
831 82 Östersund

  
Jämtlands Gymnasium! · 831 82 Östersund · Telefon: 010-490 24 00 (växel) · info@jgy.se · www.jgy.se  Reviderad 2021-03-03

Överlämningsblankett

Viktig medicinsk information finns

Elevens underskrift:

Ort och datum:

Inför läsåret

/

Grundskola:

Val till gymnasieskolan 1:a hand: Val till gymnasieskolan 2:a hand:

Telefon:

Mail:

Viktig psykosocial information finns

Vi godkänner att ovanstående information överlämnas

Vårdnadshavares underskrift:

Övrigt:

Mail:

Telefon:

Namn vårdnadshavare 2:

Kontakt skall ske innan skolstart

Namn/telefon/mail specialpedagog:

Specialpedagogisk information finns

Förälder och elev önskar träff med  
gymnasieskolans elevvårdspersonal/
mentor

Åtgärdsprogram finns

"Pysparagrafen" har använts

Eleven har sökt IMV-plats

Eleven saknar betyg i:

Omdömen finns i ämnen där eleven saknar betyg

Eleven har läst Svenska som andra språk i grundskolan

Har eleven haft studiehandledning 
på modersmål?  
I så fall vilket språk?

Modersmål/bästa skolspråk:

Har eleven läst ämnet modersmål, 
i vilket språk?

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.

Namn/telefon handledare/mentor:

Eleven har haft resursperson
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Vi godkänner att ovanstående information överlämnas
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