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Definitiv anmälan till Sommargymnasiet 

Anmälan senast 25/5 kl. 15.00 2022 

Fyll i anmälningsblanketten digitalt, skriv ut den och lämna den tillsammans med pant till receptionen på 
Lundellska skolan  

OBS! Vi tar inte emot handskrivna blanketter. 

Pant 

100 kr/kurs, betalas i samband med anmälan till den egna skolans expedition. Panten återbetalas av den egna 

skolans expedition om du deltagit i minst 80% av undervisningen. 

Antagningsbesked 

Vi skickar inte ut något antagningsbesked. Din skola meddelar dig att du kommit in. Alla som anmäler sig i tid 

bereds  i princip plats. 

Kontaktuppgifter till Sommargymnasiets kansli, Fyrisskolan i Uppsala 

Lena Johansson, Administrativ samordnare för Sommargymnasiet, 018-727 97 16, lena.johansson2@uppsala.se 

Sommargymnasiets administratörer   018-727 97 10, 018-726 02 02, lovskolornagymnasiet@uppsala.se        

Måns Wikstad, Skolledare, mans.wikstad@uppsala.se 

1. Personuppgifter
Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-postadress 

Skola Klass 

2. Jag anmäler mig härmed till följande kurs/kurser
Kurs 1 – kursens namn Orsak: F/Streck/Annat* Skolform 

Åk 9 Gymnasiet

Kurs 1 – kursens namn Orsak: F/Streck/Annat* Skolform 

Åk 9 Gymnasiet

*Annat, ange orsak 

Jag vill gärna läsa följande tid (för dig som valt en gymnasiekurs) 

9.00-10.20  10.40-12.00

Jag vill gärna läsa följande tid (för dig som valt en åk 9-kurs) 

8.50-10.40  11.00-12.50

Övrig information 

3. Elevens underskrift
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av Utbildningsnämnden i enlighet med 

Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är inskrivning vid lovskolan. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är 

myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på 

uppsala.se/gdpr. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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