
Hej! 
 
Vi är nu klara med efteranmälningarna och schema. Vi får många samtal från 
föräldrar och elever som undrar när de börjar. Vi behöver er hjälp att informera de 
som läser på sommargymnasiet, även de som efteranmält sig, när uppropstider och 
lektioner är. 
 
Antagningsbesked 
Uppropstider: 
08.35 Tidiga gruppen åk 9-ämnen  
08.45 Tidiga gruppen gymnasiekurser  
10.25 Sena gruppen gymnasiekurser  
10.50 Sena gruppen åk 9-ämnen 


Elever som vill läsa gymnasiekurs men som inte har efteranmält sig  
Elever som inte har efteranmält sig men som vill läsa gymnasiekurs kan komma på 
uppropsdagen 15/6  kl 8.00 och undersöka om det finns lediga platser kvar på 
sommargymnasiet.  


Följande rutin gäller för dessa elever som vill skriva in sig på uppropsdagen: 
1. Eleven kommer till Fyrisskolan kl 8.00 
2. Eleven fyller i en särskild anmälningsblankett.  
3. Om det finns plats så anger vi undervisningsgrupp, undertecknar och stämplar 
denna blankett. 
4. Stämpeln och vår namnunderskrift ger tillträde till lektion. Läraren noterar namn, 
personnummer och kontaktuppgifter. 
5. Samma dag beger sig eleven till sin hemskola där denne lämnar in denna 
stämplade blankett och 100 kr. (som vanligt) 
6. Ni mailar oss och meddelar att eleven har erlagt panten och skickar samtidigt 
scannad blankett till oss. 
7. Vi skriver in eleven i Extens


Elever som vill läsa åk 9-kurs men som inte har efteranmält sig 
Vi tar inte emot SPRINT-elever som vill läsa åk 9-kurser på uppropsdagen då vi inte 
vet om de har förkunskaperna för att läsa på sommargymnasiet åk 9. Dessa elever 
måste gå till sin hemskola lämna in efteranmälan och få den godkänd av en lärare 
som kan intyga att eleven har rätt förkunskaper. Ni mailar oss som tidigare och 
frågar om det finns plats. Använd samma mail som tidigare 
sommargymnasiet@skola.uppsala.se Döp mailet till ”Sen efteranmälan”.


Avanmälningar 
Om en elev inte vill läsa på sommargymnasiet är det viktigt att ni avanmäler denne 
snarast möjligt. För att få tillbaka panten ska den avanmäla sig senast idag den 
14/6. Meddela oss avanmälan genom att 
maila sommargymnasiet@skola.uppsala.se. Döp mailet till ”Avanmälan”. 


Tänk på 
Tänk på att elever efter första dagen kan komma till er skola för att låna lärobok till 
sommargymnasiet.
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