
Ansökan enligt prövning
Samåländsk antagning till grunskolebaserad utbildning ht 2021 
Sista ansökningsdag 6.4.2021.

1. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn (samtliga) strecka under tilltalsnamn när du skrivit ut blanketten 

Kön Personnummer (ex. 260400A1234/260494-1234)  

Medborgarskap

Finländskt

Svenskt

Annat

Hemkommun

Telefon hem Telefon annat

Adress Postnummer Postadress

E-post

2. Utbildningsalternativ
Alternativ 1
Skola Skolkod Utbildningsprogram Utbildningsprogramkod

Alternativ 2
Skola Skolkod Utbildningsprogram Utbildningsprogramkod

Alternativ 3 
Skola Skolkod Utbildningsprogram Utbildningsprogramkod

«Fortsätt

3. Högskoleförberedande utbildningshelhet
Jag söker till Ålands yrkesgymnasium och vill läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums 
läroplan.  

Ja Nej

4. Grundskola
Skolans namn Avgångsår Studie/elevhandledare

Adress E-post

Postnummer Postadress Telefon

Modersmål

6. Datum underskrift
Datum Din underskrift Vårdnadshavarens underskrift (om du är under 18 år)

7. Bilagor
Lämna in kopior av grundskolebetyg, arbetsintyg och ev. övriga handlingar.

Svenska

Finska

Annat

2021
För registrering

5. Antagning enligt prövning* Jag ansöker om antagning enligt prövning på grund av:

Ofullständigt avgångsbetyg eller skiljebetyg från nordisk grundskola 

Fullständigt men svårtolkat avgångsbetyg från utomnordiskt land. Se närmare information under Ansökningsanvisningar. 

 

Man Kvinna



INFORMATION
Närmare information om ansökan och antagning finns på vår 
webbplats www.gymnasium.ax samt i utbildningsbroschyren. 

Vi rekommenderar att du fyller i blanketten på dator och 
skriver ut den för datering och underskrift.

1. PERSONUPPGIFTER
Fyll i dina personuppgifter. Ifall du kan nås på flera telefon-
nummer, så skall du uppge dem. 

2. UTBILDNINGSALTERNATIV
Du kan söka till max tre olika utbildningsalternativ. Koder för 
både utbildningsalternativen och för skolorna hittar du på 
nästa sida. Skriv både namn och kod för alla dina alternativ.

Om du söker enligt prövningsförfarandet gäller detta för 
dina samtliga utbildningsalternativ. Du kan INTE söka 
både enligt prövning och enligt det sedvanliga antag-
ningsförfarandet.

3. En högskoleförberedande utbildnings-
helhet inom yrkesutbildningen – HUTH
Här väljer du som söker till Ålands yrkesgymnasium om du vill 
läsa enligt HUTH. Anmälan är bindande. Se utbildningsbro-
schyren.

4. GRUNDSKOLA
Fyll i skolans namn och avgångsår. Detaljerade kontaktuppgif-
ter behöver vi endast om du går ut grundskolan vårterminen 
2021. 

5. ANTAGNING ENLIGT PRÖVNING
I antagningssystemet ingår ett prövningsförfarande som 
möjliggör för personer att ansöka om en studieplats i betygs-
kvoten eller i den individuella kvoten. Prövningsförfarandet 
syftar till att pröva om en sökande har förutsättningar att uti-
från sin förmåga och sina särskilda behov avlägga examen eller 
förvärva kunnandet. Urvalskriterierna utformas på ett sätt som 
ger en objektiv bedömning av förutsättningarna och beaktar 
likabehandlingsprincipen. 

Ansökan enligt prövning i betygskvoten
Behörig att söka en studieplats i betygskvoten via ett pröv-
ningsförfarande är en person som har ett utländskt avgångs-
betyg som bedöms som svårtolkat, dvs ett icke-jämförbart 
avgångsbetyg. Prövningsförfarandet till Ålands lyceum förut-
sätter att sökande har tillräckliga språkkunskaper. Se utbild-
ningsbroschyren för närmare information.

Ansökan enligt prövning i den individuella kvoten 
Behörig att söka en studieplats i den individuella kvoten vid 
Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola via ett pröv-

ningsförfarande är:

• en person som har verbal bedömning på sitt avgångsbe-
tyg eller

• har ett ofullständigt avgångsbetyg
• ett skiljebetyg eller
• har motsvarande betyg över delvis avklarad grundsko-

leutbildning på  Åland, i Finland eller i övriga nordiska 
länder.

6. DATUM OCH UNDERSKRIFT
Datera och underteckna blanketten. Vårdnadshavarens un-
derskrift utgör garanti för att vårdnadshavaren hörts om du är 
under 18 år.

7. BILAGOR
Följande bilagor måste finnas med i ansökan (skicka kopior, inte 
original!):
• avgångs- eller skiljebetyg från grundskolan 

(eller annan motsvarande skola)
• eventuella arbetsintyg 
• eventuella övriga betyg eller intyg

Sökande till Ålands lyceum ska utöver det sedvanliga ansök-
ningsförfarandet fylla i ett ämnesvalskort. I åländska grundsko-
lor sköter elevhandledarna detta för eleverna i årskurs 9. Övriga 
sökande ska lämna in kortet till lyceets studiehandledare senast 
16.3.2021 kl 15:00. Kortet kan skrivas ut på www.gymnasium.ax 
eller fås från lyceets studiehandledare. 

Du skickar din ansökan till:
Ålands gymnasium, Elevantagningen, 

PB 150, 22101 Mariehamn

Eller lämnar in den till
Ålands gymnasium

Neptunigatan 21, Mariehamn

SISTA ANSÖKNINGSDAG

6.4.2021


	Efternamn: 
	Förnamn samtliga strecka under tilltalsnamn när du skrivit ut blanketten: 
	Man: Off
	Kvinna: Off
	Personnummer ex 260400A1234 2604941234: 
	Hemkommun: 
	Telefon hem: 
	Telefon annat: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Finländskt: Off
	Svenskt: Off
	Annat: Off
	Svenska: Off
	Finska: Off
	Annat_2: Off
	Postadress: 
	Epost: 
	Skola: 
	Skolkod: 
	Utbildningsprogram: 
	Utbildningsprogramkod: 
	Skola_2: 
	Skolkod_2: 
	Utbildningsprogram_2: 
	Utbildningsprogramkod_2: 
	Skola_3: 
	Skolkod_3: 
	Utbildningsprogram_3: 
	Utbildningsprogramkod_3: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Skolans namn: 
	Avgångsår: 
	Studieelevhandledare: 
	Adress_2: 
	Epost_2: 
	Postnummer_2: 
	Postadress_2: 
	Telefon: 
	Ofullständigt avgångsbetyg eller skiljebetyg från nordisk grundskola: Off
	Fullständigt men svårtolkat avgångsbetyg från utomnordiskt land Se närmare information under Ansökningsanvisningar: Off
	Datum: 


