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Begäran om Högskoleförberedande examen 
På 2400 gymnasiepoäng från Vuxenutbildningen i Borås mot studieområde 

___ Samhällsvetenskap och humaniora.         

___ Naturvetenskap och teknik 

 
Efternamn/förnamn 
 

Personnummer 

Adress 
 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 
 

E-post 

 
Titel på komvuxarbete/gymnasiearbete: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
För mer information ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i Borås  
telefon 033-35 81 20 eller E-post vux.syv@boras.se 
 
Blanketten med kopior på samtliga betyg lämnas till: 
Studie- och yrkesvägledningen, Vuxenutbildningen i Borås. 
Ansvarig rektor är Anna-Lena Moisander. Telefon 033-35 81 34. 
 
 
Ur: Svensk författningssamling 2011:1108 

15 a §    /Träder i kraft I:2021-07-01/ En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen 
inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på 
utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som 
innefattar betyg på  
   1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,  

Jag intygar att jag inte tidigare erhållit gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg. 
 
 
Studerandes underskrift ______________________________________ Datum: __________ 
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   2. engelska, kurserna 5 och 6,  
   3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och  
   4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete. 

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i  
   1. historia om 100 gymnasiepoäng,  
   2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,  
   3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och  
   4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.  

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser 
som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller 
estetiska programmet inom gymnasieskolan. 
Förordning (2021:96). 

15 b §    /Träder i kraft I:2021-07-01/ En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen 
inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som 
omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på  
   1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,  
   2. engelska, kurserna 5 och 6,  
   3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och  
   4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete. 

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i  
   1. historia om 50 gymnasiepoäng,  
   2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,  
   3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, 
   4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi, och 
   5. matematik om 200 gymnasiepoäng.  

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser 
som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan. Förordning 
(2021:96). 

Så tar vi hand om dina personuppgifter 
Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas som underlag för din ansökan i enlighet 
med dataskyddsförordningen.  
För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter, gå in på boras.se/pub eller kontakta 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
vuxenutbildningen och nås via E-post utbildning@boras.se. 
 

mailto:utbildning@boras.se

