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Ansökan till Europaskolan Strängnäs 
Läsår 2020/2021 

Efternamn och tilltalsnamn Kön 

   Man   Kvinna 

Personnummer 

Utdelningsadress Telefon, bostad (även riktnr) Telefon, annat nummer 

Postnummer och postort E-postadress

Kommun Nuvarande skola Klass 

Jag ansöker till (markera med kryss): 
(Söker du till flera av Europaskolan Strängnäs program, markera ordningen med siffra.) 

 Europaprogrammet (SA) SASAM 

 Europaprogrammet (SA) SABET

 Humanistiska programmet (HU) HUSPR 

 Företagarprogrammet (EK) EKEKO

 Kemi/Fysikprogrammet (NA) NANAT 

 Modern Humanities SASAM0S    

 Scienceprogrammet NASCIVS

-handsval. (Markera om detta är ditt första-, andra- eller tredjehandsval osv.)Europaskolan Strängnäs är mitt  

Vänligen fyll i sid. 2
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Språkval 

Du kan välja tyska, franska eller spanska, steg 1 eller 3. Du kan även välja italienska steg 1. 
Steg 1 är nybörjarspråk. Steg 3 är fortsättningsspråk (fortsättning på det språk du läst på 
grundskolan). 

Ett språk är obligatoriskt – oavsett vilket program du valt, och ytterligare ett språk kan väljas till. 
Om du valt EUHUM (humanistiska programmet) så är det obligatoriskt att läsa två språk.   

Det är inte möjligt att läsa två nybörjarspråk (steg 1) samtidigt, inte heller två fortsättningsspråk 
(steg 3). Vill du läsa två språk ska alltså det ena vara ett steg 1-språk och det andra ett steg 
3-språk.

Observera att det inte är möjligt att börja om med ett språk som du redan läst i grundskolan. 
För att fortsätta med ett språk från grundskolan ska du välja steg 3. 

Kryssa i det språk du önskar läsa. Om du vill läsa två språk kryssar du i två rutor. 

Tyska steg 1 (nybörjarspråk) □ Tyska steg 3 (fortsättningsspråk) □ 

Franska steg 1 (nybörjarspråk) □ Franska steg 3 (fortsättningsspråk) □

Spanska steg 1 (nybörjarspråk) □ Spanska steg 3 (fortsättningsspråk) □

Italienska steg 1 (nybörjarspråk) □

Vänligen fyll i sid. 3
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Övriga kursval till årskurs 1 (individuellt val) 

Under dina tre år på gymnasiet ska du läsa 200 poäng individuellt val. Kurserna här nedan är de 
individuella val som erbjuds i årskurs 1. Du kan välja att spara ditt individuella val till årskurs 2 och 3, 
då erbjuds andra kurser. De allra flesta valbara kurser erbjuds i årskurs 3.  

Kryssa nedan om du önskar läsa någon av dessa kurser i årskurs 1. Om inte så lämnar du tomt i 
rutorna och dina poäng sparas till årskurs 2 och 3 då du erbjuds andra valbara kurser.  

□ Latin – språk och kultur 1 (100 p)

□ Musikakademin (200 p). Samarbete med Strängnäs kulturskola. Ange ”sång” eller ditt instrument:

Behov av särskilt stöd 

För att möjliggöra att alla våra elever får de bästa förutsättningarna för studier vill vi att du anger om 
du redan nu känner till att du är i behov av särskilt stöd.  

Vänligen specificera ev. särskilda behov av stöd som du har (exempelvis dyslexi): 

Svenska som andraspråk 

Kryssa i rutan om du behöver läsa svenska som andraspråk i stället för svenska. □

Datum och sökandens namnteckning Datum och vårdnadshavares namnteckning 

Namnförtydligande (Var god texta!) 

Undertecknad ansökan insänds per post till: Europaskolan Strängnäs, Storgatan 2, 645 30 Strängnäs. 

Sid 3.




