
 

NYKÖPINGS ENSKILDA GRUNDSKOLA ANTAGNING  Sid 1(2) 
 

Antagningsblankett till Nyköpings Enskilda Grundskola 

Ert barn har utifrån sitt könummer erbjudits en plats på Nyköpings Enskilda Grundskola i åk 7. För att 

ert barn ska antas krävs att ni (båda vårdnadshavarna, om två finns) skriftligen ger ert medgivande till 

att ert barn börjar på Nyköpings Enskilda Grundskola läsåret 2023/2024. Detta gör ni genom att fylla i 

och skicka in denna blankett senast 19 november. 

 
*Barnet   Var god texta 

Efternamn och tilltalsnamn 
 
 

Personnummer 

Gatuadress 
 
 

Postnummer Postort 

 

*Vårt barns nuvarande skola: __________________________________________________ 

 
*Språkval (mer info finner ni i Skolverkets broschyr ”Dags för språkval!”) 

Ringa in ditt förstahandsalternativ:  Tyska Franska Spanska         Extra engelska 

Ringa in ditt andrahandsalternativ:  Tyska Franska Spanska 

 
*Har ert barn haft någon form av anpassning (extra anpassning, särskilt stöd, 

åtgärdsprogram, resurs etc.)?   Ja □  Nej □ 

Vi önskar snarast kopior på all dokumentation kring stödet och eventuella utredningar. Den 

dokumentation som finns hos nuvarande skola måste ni som vårdnadshavare själva begära ut och 

lämna till oss. 

 
*Vi ger vårt medgivande till att personal från elevhälsoteamet vid Nyköpings Enskilda 

Grundskola får kontakta vårt barns nuvarande skola för att få information som underlättar 

mottagandet.    Ja □  Nej □ 

 
Modersmålsundervisning  

Kommer ni ansöka om modersmålsundervisning? Ja □ 

Om ja, ange språk: ____________________________________ 

 

Övrigt (exempelvis svenska som andraspråk eller kort beskrivning av eventuellt stöd): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

*Obligatoriska uppgifter 

 

 



 

NYKÖPINGS ENSKILDA GRUNDSKOLA ANTAGNING  Sid 2(2) 
 
 

Vi tackar härmed ja till att vårt barn (vars uppgifter vi lämnat på föregående sida) börjar på 

Nyköpings Enskilda Grundskola i åk 7 läsåret 2023/2024. 

 
*Vårdnadshavare 1  Var god texta 

Efternamn och tilltalsnamn 
 
 

E-postadress 

Gatuadress 
 
 

Postnummer Postort 

Telefon bostad 
 

                                                                            Hemligt □ 

Telefon arbete/mobil 
 

                                                                                  Hemligt □ 

 

*Vårdnadshavare 2  Var god texta 

Efternamn och tilltalsnamn 
 
 

E-postadress 

Gatuadress 
 
 

Postnummer Postort 

Telefon bostad 
 

                                                                            Hemligt □ 

Telefon arbete/mobil 
 

                                                                                  Hemligt □ 

 
*Jag godkänner att mina och mitt barns personuppgifter behandlas av skolan i administrativa 

syften. 

Ort och datum 
 
 

Vårdnadshavare 1, namnteckning 
 
 

Namnförtydligande 

Vårdnadshavare 2, namnteckning 
 
 

Namnförtydligande 

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. 

 

Blanketten måste fyllas i och skickas till nedanstående adress senast 19 november för att ert barn 

ska bli antagen! Om blanketten ej inkommit i tid erbjuds platsen till annan sökande! 

 

Skicka ifylld blankett till: 

Nyköpings Enskilda Grundskola 

Industrigatan 8  

611 38 Nyköping 

Märk kuvertet med ”Antagning grundskola” 

 


