
ANSÖKAN OM REDUCERAT PROGRAM 
 
 
 
 
 

 
Namn Pers nr Telefon 

 
 

Adress Post nr Postadress 
 
 

Program/Klass 
 
 
Jag har beslutat mig för att fr o m ___________________ ha reducerat program och 
bestämt mig för att välja bort följande kurs: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Anledningen till att jag vill välja bort ovanstående kurs är: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Jag har varit i kontakt med och diskuterat ärendet med: 
 

 Rektor   Ämnesansvarig lärare   Klassföreståndare   Studie- och yrkesvägledare    
 
 

  Jag har fått information angående de konsekvenser som ett reducerat program kan 
       innebära för framtida studier och arbete (se information baksidan).      
 

Namnunderskrift: Datum 
 
 
 

Målsman för  
elev under 18 år: 

 
Datum 

 
Rektor: 

 
Anvisningar: 
1. Eleven lämnar blanketten till skolan 
2. Rektor beslutar 
3. Blanketten läggs i elevmappen (skolan) 
4. Kopior till den sökande eleven, rektor, studie- och yrkesvägledare, klf,  

undervisande lärare 
 

 
 



 
 
Vad innebär reducerat program? 
 
En elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser, om eleven önskar det 
och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt 
(reducerat program). (gymnasieförordningen 5 kap, 23§) 
 
En elev får befrias från kurser som motsvara högst tio procent av det antal 
gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt nationellt eller specialutformat program.  
Beslut enligt denna paragraf fattas av rektorn. (SFS 1997:605) 
 
Ett fullständigt nationellt eller specialutformat program omfattar 2500 poäng, varav 
maximalt tio procent kan vara reducerat. Detta innebär att max 250 poäng kan 
reduceras. 
 
För elever som påbörjat sin gymnasieutbildning höstterminen 2007 eller senare och 
har/får reducerat program ges inte inträde till högskoleutbildning. För att få tillträde till 
högskoleutbildning krävs ett fullständigt program. Fullständigt program ger om man 
har 2250 poäng med minst betyget G så kallad grundläggande behörighet till 
högskolestudier.  
 
För elever som påbörjade gymnasiestudierna hösten 2007 eller senare gäller 
dessutom att det krävs minst betyget G i MaA, EnA, SvA samt SvB för att uppnå 
grundläggande behörighet. 
 
Alltså för dem som avslutar sina gymnasiestudier 2010 eller senare kan 
således ett reducerat program inte ge grundläggande behörighet. 

      


