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Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg. Elever som söker med utländska betyg kommer därför att prövas i fri 

kvot. Antagning i fri kvot görs på grundval av en helhetsbedömning av den sökandes meriter och särskilda skäl. Elever med utländska betyg 

prövas inte i den preliminära antagningen. 

Elevens namn  
      
Elevens personnummer 
      

Om asylsökande elev uppge elevens dossiernummer 
      

Från vilket land kommer eleven 
      

Vilket språk är betyget översatt från 
      

När anlände eleven till Sverige 
      

I vilken årskurs startade eleven i svensk skola 
      

Elev som söker i fri kvot måste vara behörig sökande. Dvs. ha ett slutbetyg motsvarande svensk grundskola och lägst betyget godkänt i 

svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik (SL kap.16 §§30-31. GyF kap.1). eleven ska ha påbörjat utbildning senast det 

första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år (SL kap 15 §5). 

Slutbetyg från utländsk grundskola Ja  Nej   

Under 20 år   Ja  Nej   

Tillsammans med ansökan om fri kvot bifogas följande bilagor: 

  Vidimerad kopia av originalbetyget  

  Översättning av betyget (ord för ord) 

  Förklaring till landets betygsskala 

 

Landets betygsskala:      

Högsta möjlig betyg:      

Lägsta möjliga betyg:      

Vad motsvarar betyget godkänt:      

 

Jag intygar att översättningen överensstämmer med vad det står i betyget: 
 
Ort och datum: 
    
Underskrift/signatur: 
 
Namnförtydligande: 
      
Telefon dagtid: 
      

 
Lämnas till SYV alternativt skickas till Skol- och fritidsförvaltningen, Gymnasieantagningen, 251 89 Helsingborg 
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