Definitiv anmälan till sommargymnasiet 2019
(Anmälan lämnas senast 23/5 kl 17.00 2019)
…………………………………………………………………………………….
Namn

Personnummer (tio siffror)

…………………………………………………………………………………………………...
Adress

Mobiltelefon under sommaren

…………………………………………………………………………………………………...
Postnummer

Postort

…………………………………………………………………………………………………...
E-postadress (texta tydligt)

…………………………………………………………………………………………………...
Skola

Klass

Jag anmäler mig härmed till följande kurs/er
VAL 1 Kursens namn
Orsak:F/Streck/Annat*

Kryssa för skolform
ÅK 9
Gymnasiet

VAL 2 Kursens namn

Orsak: F/streck/Annat*

ÅK 9

Gymnasiet

Reservval (3) Kursens namn

Orsak:F/Streck/Annat*

ÅK 9

Gymnasiet

*Annat, Ange orsak:……………………………………………………………………………………...
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.

…………
……………………………………………….
Datum
Elevens namnteckning
_________________________________________________________________________________
Skolans kontaktuppgifter
Kontaktperson:__________________________tel:____________e-post_______________________
Kontaktpersonens postadress: ________________________________________________________
Härmed intygar jag att uppgifterna enligt ovan är riktiga och att depositionen är betald.
__________________________________
Rektor

Skolans stämpel

_____________________________________________________________________________________________________________
Uppsala Kommun
Bankgiro
Besöksadress
Telefon
Fax
Fyrisskolan
344-6358
Götgatan 17 - 21
018 - 7279700
018 - 727 97 23
753 75 Uppsala

När ges sommargymnasiet för introduktionsprogrammet?
Sommargymnasiet pågår under perioden 17 juni – 12 juli 2019, åk 9 kurser slutar 8 juli. Ingen undervisning sker på midsommarafton
den 21/6. Lektionerna ges på förmiddagar mellan 9.00 – 10.20 respektive 10.40 – 12.00 för gymnasiekurser och 8.50 – 10.40 respketive
11.00 – 12.50 för åk 9-kurser. Läser du en kurs så läser du vid en av de två passen. (Detaljerat schema kommer längre fram).
Vilka kurser åk 9 ämnen ges?














Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andra språk
Teknik
* Du som läser Biologi, Fysik, Kemi eller Teknik kommer utöver de 15 lektionspassen behöva delta i laborationstillfällen vid annan
tidpunkt än den schemalagda.
Obs! Kurserna startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker.
Litteratur
Sommargymnasiet tillhandahåller läroböcker för åk 9 ämnen för sommargymnasiet. Titta på litteraturlistan vilken bok som gäller för din
kurs.
Vem får söka sommargymnasiet?
Berättigade att söka är är gymnasieelever på introduktionsprogrammet som är inskrivna på en gymnasieskola i Uppsala kommun. Du ska
ha F eller"streck" i ämnet (eller i vissa undantagsfall inta ha läst ämnet alls). Du ska ha kunskaper i svenska och ämnet som gör det
möjligt för dig att läsa in ämnet under de tre veckor som sommargymnasiet pågår.
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 den 23/5 kl 15.00 2019.
Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på sommargymnasiet, 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 I Fyrisskolans aula måndag den 17 juni kl
8.30.
Upprop
Kontakta din skola för mer information.
Mer information
Kontakta Lena Johansson (Tel: 018-727 97 10)

_____________________________________________________________________________________________________________
Uppsala Kommun
Bankgiro
Besöksadress
Telefon
Fax
Fyrisskolan
344-6358
Götgatan 17 - 21
018 - 7279700
018 - 727 97 23
753 75 Uppsala

