
ANSÖKAN

Personuppgifter 
Personnummer Efternamn Förnamn 

Telefon hem: Adress 

Postnummer Ort Mobilnummer: 

Nuvarande skola Klass 

Jag söker till Västerås Citygymnasium i  1:a  2:a 3:e hand 

Valt program Val 1 på  
Västerås Citygymnasium 

(Vald inriktning) 

Valt program Val 2 på  
Västerås Citygymnasium 

(Vald inriktning) 

Valt program Val 3 på  
Västerås Citygymnasium 

(Vald inriktning) 

Betyg från grundskolan år 9 
Jag har betyg i Svenska 

 Ja  Nej 

Jag har betyg i Engelska 

 Ja  Nej 

Jag har betyg i Svenska som andra språk 

 Ja  Nej 

Jag har betyg i Matematik 

 Ja  Nej 

Jag har betyg i Spanska 

 Ja  Nej 

Totalt antal betyg från år 9 

Modersmål 
Språk (om annat än svenska) Jag önskar delta i modersmålsundervisning 

 Ja             Nej 

Övriga upplysningar 

Underskrift 
Datum Namnteckning 



 
 
 
 
 
Så här fyller du i din ansökan: 
 

• Du som vill fylla i ansökan för kan använda en förtryckt blankett eller skriva ut 
den direkt från www.citygymnasiet.com.  

• Fyll i uppgifterna och skriv under den, innan du skickar den till oss.  
 

 
Personuppgifter 
Börja med att fylla i dina personuppgifter, namn, adress, personnummer osv. Tänk 
på att skriva tydligt! 
 
Sedan fyller du i rutorna ovanför ramen och fyller i om vi är ditt 1:a, 2:a eller 3:e 
handsval. Fortsätt med att ange vilka program du helst vill gå, i turordning. Tänk på 
att sätta dem i rätt ordning. Vid varje val kan du också ange vilken inriktning du vill 
gå. Detta är inget slutgiltigt val, inriktningen kommer du att ha möjlighet att ändra 
inför år 2. 
 
Betyg från grundskolan år 9 
Här fyller du i uppgifter om dina betyg från tidigare skola. Vi har möjlighet att ta emot 
elever som saknar vissa betyg sen tidigare. 
 

Modersmål 
Om du har annat modersmål än svenska fyller du i detta. Ange också om du vill delta 
i modersmålsundervisning. 
 
Övriga upplysningar 
Här skriver du in andra saker som du tycker är viktigt att vi känner till. Om du tänker 
söka i fri kvot så noterar du det här. Om inte utrymmet räcker till kan du fortsätta på 
ett extra blad som du häftar samman med blanketten när du skickar in den. 
 
Underskrift 
Här ska du skriva under din ansökan. Först när en underskriven ansökan kommit oss 
tillhanda kan vi registrera din ansökan. 
 
 

 
Nu kan du skicka in ansökan tillsammans med kopia på ditt betyg till:  
 
 
 
Västerås Citygymnasium  Västerås Stad 
Box 444  eller Gymnasieintagningen 
721 08 VÄSTERÅS  721 87 VÄSTERÅS 


