
 

  
 
 

 

 

   
Midgårdsskolan 

Regementsområdet 

Box 3054, 903 02 Umeå 
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Ansökan om förändring av studierna 
Kontakt din studie- och yrkesvägledare vid förändring av studier för att diskutera konsekvenserna av din förändring. 

 

Efternamn Förnamn Personnummer 

Program Klass 

Telefonnummer E-postadress 

Jag vill göra följande förändringar av mina studier: 
 
 
Jag vill göra ett avbrott i mina gymnasiestudier (fyll i formuläret på s. 2) 

Motivering 

Elevens underskrift Namnförtydligande Datum 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Datum 

 

 

Beslutsunderlag (fylls i av studie- och yrkesvägledare) 
 

Placering i grupp/grupper 

Betyg i instrumentkurs (ååmmdd)   

Underskrift Namnförtydligande Datum 

 

Beslutsunderlag (fylls i av rektor) 
 

Beslut 
                                           Beviljas                              Beviljas ej 

Datum Ny instrumentlärare (sign) 
 

Motivering 

 Underskrift Namnförtydligande 

Registreringsdatum i Procapita Sign Registreringsdatum i Nova Sign 



 

  
 
 

 

 

   
Midgårdsskolan 

Regementsområdet 

Box 3054, 903 02 Umeå 

090-16 59 50 

umea.se/midgard 

 

  
 

Orsak till avbrott: 

 

 Familjesituation  Sjukdom 

 Flytt till hemkommun  Skolans arbetssätt 

 Fysisk skada  Skolmaten 

 Fått arbete  Stress 

 För hög studietakt  Studiesvårigheter 

 För låg studietakt  Stökigt i klassen 

 Har ej fått tillräckligt stöd av skolan i skolarbetet  Valde fel program * 

 Idrottsträning   

 Kom inte in på mitt förstahandsval  Annat: 

 Kränkning/mobbing  

 

* Om du valde fel program: Vad blev fel?  

 

 Programmet nådde inte upp till mina förväntningar 

 Valde som kompisarna 

 Ändrat tankar om yrkesval/studieval 

 Annat 

 

Framtiden 

Planer på kort sikt: 

 

Planer på lång sikt: 

 

Drömyrke: 

 

Vid avbrott vänlig fyll i: 
Adress Postnummer Ort 

Nuvarande gymnasieskola Hemkommun 

Telefonnummer E-postadress 
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