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Europaprogrammet (SA) SASAM
Europaprogrammet (SA) SABET
Humanistiska programmet (HU) HUSPR
Företagarprogrammet (EK) EKEKO
Kemi- och fysikprogrammet (NA) NANAT
Modern Humanities SASAM0S
Scienceprogrammet NASCIVS
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Valbara kurser – individuellt val i årskurs 1
Under dina tre år på gymnasiet ska du läsa 200 poäng individuellt val. Kurserna erbjuds
i årskurs 1. Ytterligare valbara kurser erbjuds i årskurs 2 och 3 (se poängplaner på
www.europaskolan.se). Du kan välja att spara ditt individuella val till årskurs 2 och 3.

□ Latin – språk och kultur, 1 100 poäng eller □ Digitalt skapande, 100 poäng
□ Musikakademin, 200 poäng. Ange ”sång” eller ditt instrument: _________________
Språkval
Du kan välja tyska, franska eller spanska, steg 1 eller 3. Du kan även välja italienska steg 1.
Ett språk är obligatoriskt, ytterligare ett språk kan väljas till. För HU är två språk obligatoriska.
(I poängplanen för respektive program framgår hur många poäng språk som är
obligatoriska.)
Man kan dock inte läsa två nybörjarspråk (steg 1) samtidigt, inte heller två fortsättningsspråk
(steg 3). Vill man läsa två språk ska alltså det ena vara ett steg 1-språk och det andra ett
steg 3-språk. Observera att man inte kan börja om med ett språk som man läst i högstadiet;
vill man fortsätta med ett språk måste man alltså välja steg 3.
Obs! Om du fyller i både språkval 1 och 2 nedan kommer du att få båda språken i din
studieplan och på ditt schema
Språkval 1: _________________steg: ____ Språkval 2: __________________steg: _____

Modersmålsundervisning
Jag önskar undervisning i mitt modersmål. Ja

□

Nej

□

Om ja, ange språk: _____________________________
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Behov av särskilt stöd
För att möjliggöra att alla våra elever får de bästa förutsättningarna för studier behöver du välja ett av
alternativen nedan.

□
□

Jag är inte i behov av särskilt stöd.
Jag är i behov av särskilt stöd.

Vänligen specificera eventuella särskilda behov av stöd som du har (exempelvis
dyslexi).
________________________________________________________________________

Svenska som andraspråk
Kryssa i rutan om du väljer ämnet svenska som andraspråk.

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.
Personuppgifter behandlas i enlighet med Europaskolans integritetspolicy.
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