!

Definitiv anmälan till lördagsgymnasiet 2017
(Anmälan lämnas senast torsdagen den 19 januari 2017)
…………………………………………………………………………………….
Namn

Personnummer (tio siffror)

…………………………………………………………………………………………………...
Adress
Tel. nr. under våren
…………………………………………………………………………………………………...
Postnummer
Postort
…………………………………………………………………………………………………...
E-postadress (texta tydligt)
…………………………………………………………………………………………………...
Skola
Klass

Jag anmäler mig härmed definitivt till följande kurs/er
VAL

Kurskod Kursens namn

Ej
godkänd

Ej läst kursen. Behöver läsa
kursen pga:

Val 1
Val 2
Val 3 =
reserv
För ämnet Naturkunskap 1a1, 1b så måste man även delta i laborationer utöver ordinarie undervisning.
Depositionsavgift, 100 kr/ordinarie kursval, betalas i samband med anmälan till den egna skolans
expedition. Avgiften återbetalas av den egna skolans expedition vid vårterminens slut om du deltagit i
minst 80% av undervisningen.
Jag anmäler mig härmed till ovanstående kurser:
…………
Datum

……………………………………………….
Elevens namnteckning

Härmed intygar jag att uppgifterna enligt ovan är riktiga och att depositionsavgiften är betald

…………………………………………………………...
_____________________________________________________________________________________________________________
Uppsala Kommun
Bankgiro
Besöksadress
Telefon
Fax
Fyrisskolan
344-6358
Götgatan 17 - 21
018 - 7279700
018 - 727 97 24
753 75 Uppsala

Representant för skolan / Skolans stämpel
(Kommunala skolor registrerar sina elever i Extens. Fristående skolor faxar eller scannar och mailar
ansökningsblanketten till sommarskolan).

När ges lördagsgymnasiet?
Lördagsgymnasiet pågår under perioden 28 januari – 29 april 2017 (Ingen undervisning den 25/2 eller den 15/4). Lektionerna ges på
lördagsförmiddagar mellan 8.30 – 10.00 respektive 10.30 – 12.00. Läser du en kurs så läser du vid en av de två passen. (Detaljerat
schema kommer längre fram).
Vilka kurser ges?
•

Engelska 5, 6

•
•

Historia 1a1, 1b
Matematik 1a, 1b, 1c

•
•

Matematik 2a, 2b, 2c
Naturkunskap 1a1, 1b*

•
•

Psykologi 1
Samhällskunskap 1a1, 1b

* Du som läser Naturkunskap 1 kommer utöver de 10 lektionspassen behöva delta i fyra laborationstillfällen vid annan tidpunkt.
Obs! Kurserna startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker.
Litteratur
Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för lördagsgymnasiet. Titta på litteraturlistan vilken bok som gäller för din kurs.
Vem får söka lördagsgymnasiet?
Berättigade att söka är:
•

elever som har F-betyg eller har "streck", elever som saknar en kurs pga av programbyte, skolbyte eller dylikt

•

elever som saknar poäng för fullständigt slutbetyg av annan anledning.

Du kan inte söka till lördagsgymnasiet för
•

att läsa kursen som stöd

•
•

att höja ett E, D, C eller B-betyg
att läsa en utökad studiekurs om du samtidigt läser kursen på din ordinarie gymnasieskola

Hur anmäler jag mig?
Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort
kursen med högst 20%-s frånvaro. Sista anmälningsdag är torsdagen den 19 januari kl 15.00 2017.
Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på lördagsgymnasiet, uppropstid och lokal. Fyrisskolan skickar inte ut någon kallelse.
Om du har anmält dig och inte har fått någon kallelse så kommer du till uppropet lördagen den 28 januari kl 8.15.
Upprop
I aulan, 8:15 samt 10:15 beroende på vilken/vilka kurser du läser. Kontakta din skola för mer information.
Mer information
Kontakta Malin Flodin (Tel: 018-727 97 12)

