UPPDATERAD 09.01.2019

ANHÅLLAN OM SPECIALARRANGEMANG VID URVALSPROV
Med denna blankett kan du anhålla om specialarrangemang i samband med deltagande i urvalsprov.
Beskriv och motivera ditt behov av specialarrangemang i samband med urvalsprovet.
UPPGIFTER OM SÖKANDE:
Efter- och förnamn:

Personbeteckning:

E-postadress:

Telefonnummer:

Adress:

JAG ANHÅLLER OM SPECIALARRANGEMANG (Högskolans namn och ansökningsmål)

 JAG HAR MEDELSVÅR ELLER SVÅR DYSLEXI
 JAG ANHÅLLER OM SPECIALARRANGEMANG PÅ BASEN AV ANDRA SKÄL
UPPGIFTER OM EVENTUELLA ANDRA SKÄL:

BESKRIV DITT BEHOV AV SPECIALARRANGEMANG (tilläggstid, separat utrymme för provet, behov av dator
etc.)

Datum: ______.______20___

Underskrift: _______________________________________
Namnförtydligande:

UPPDATERAD 09.01.2019

BILAGOR TILL ANHÅLLAN
Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller dyslexiintyg) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. Den som anhåller om tilläggstid i urvalsprovet på grund av
dyslexi bör till sin anhållan bifoga ett utlåtande av en behörig speciallärare, en psykolog med specialkunskap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis på barnneurologi,
neurologi eller foniatri). Vidare skall sökande till sin anhållan gärna bifoga studentexamensnämnden motsvarande beslut, ifall ett sådant finns. Enbart medelsvår och svår dyslexi beaktas för specialarrangemang vid
urvalsprov.
I regel får expertutlåtande vara högst 5 (fem) år gamla. Ifall utlåtandet berör en mera beständig. Äldre utlåtanden beaktas när dyslexin, inlärningssvårigheten, sjukdomen eller funktionsnedsättningen anses vara
mera beständig. Hur länge övriga utlåtanden är i kraft avgörs från fall till fall. Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden, men var beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originalet i samband med att du
inleder studierna, ifall du blir antagen till utbildningen. Uppgifter om sökandes hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).
SKICKA IN DIN ANHÅLLAN
Skicka din färdigt ifyllda anhållan med bilagor senast 14 dagar efter att ansökningstiden har gått ut till alla
de högskolor vars ansökningsmål du sökt till. Du hittar närmare instruktioner och mer specifik information
på varje enskild högskolas webbsidor med ansökningsinformation. Skicka din anhållan enligt följande:




För den första ansökningstiden våren 2019 senast den 30.1.2019 kl. 15.00
För den andra ansökningstiden våren 2019 senast den 10.4.2019 kl. 15.00
För höstantagningen 2019 senast den 25.9.2019 klo 15.00

Ifall ditt behov av specialarrangemang uppkommer först efter att ansökningstiden gått ut, bör du genast du
fått intyget/utlåtandet skicka din anhållan om specialarrangemang med bilagor till de högskolor du sökt till.
HÖGSKOLORNAS MEDDELANDE OM GODKÄND ANHÅLLAN OM SPECIALARRANGEMANG VID URVALSPROV
Den högskola som ansvarar för specialarrangemangen vid urvalsprovet tar kontakt med dig i god tid före
urvalsprovet för att komma överens om arrangemangen antingen per e-post eller per brev. Ifall du är missnöjd med meddelandet om arrangemangen, vänligen ta kontakt med högskolan.
Meddelandet om specialarrangemang vid urvalsprovet gäller per ansökningsmål och är i kraft enbart under
den specifika urvalsprovsdagen.

