
Omvalsblankett gymnasievalet            Omval 
Lämna din omvalsblankett till studie- och yrkesvägledare senast 10 maj 

Antagningskansliet Ljungby
Sunnerbogymnasiet, Axel Roothsgatan 13, 341 41 Ljungby
Tel.  0372-78 40 77, antagningskansliet@skola.ljungby.se

Personuppgifter 
Efternamn och förnamn Personnummer (10 siffror) 

Postadress Telefon (även riktnr)/Mobilnr – där vi kan nå dig dagtid! 

Postnummer och ort Hemkommun 

Nuvarande skola Klass/Program årskurs 

Så här sökte jag tidigare 
Val i 1:a hand Önskemål om skola/ort 

Val i 2:a hand Önskemål om skola/ort 

Val i 3:e hand Önskemål om skola/ort 

Så här söker jag nu 
Val i 1:a hand Sökt program Önskemål om skola/ort 

Önskemål om inriktning 

Språkval i 1:a hand Språkval i 2:a hand 

Val i 2:a hand Sökt program Önskemål om skola/ort 

Önskemål om inriktning 

Språkval i 1:a hand Språkval i 2:a hand 

Val i 3:e hand Sökt program Önskemål om skola/ort 

Önskemål om inriktning 

Språkval i 1:a hand Språkval i 2:a hand 

Datum och sökandes namnteckning 

______________________________________________________________________ 
Studievägledare 

Ifylles ej av sökanden 

Ansökningskod Kommun Gy skola Inriktning B JMF H M Antagen 

1

2 

3 

Besked sökande Meddelat mottagande Meddelat avlämnande Registrerat av Datum 

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt 
verksamhetssystem eller register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som 
gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på 
www.ljungby.se/dataskyddsforordningen. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden.
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