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Rektors underskrift

Elevens: Efternamn Tilltalsnamn Personnummer

1) Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg 
betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat 
betecknas med F. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs 
kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i 
ämnet. Detta ska då markeras med ett horisontellt streck i slutbetyget. 
  
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande 
ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 
6 får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa 
respektive ämnen i årskurs 6. 
  
* Ämnet har avslutats. 
** Betyg har inte satts i ämnet på grund av anpassad studiegång.

Åk 7

Rektors namnförtydligande

Antal timmar frånvaro utan giltigt skäl innevarande termin

Noteringar

Ämne ÄmneBetyg 1) Betyg 1) 

Kemi .....................................................

Teknik ...................................................

Geografi ................................................

Historia ..................................................

Religionskunskap ....................................

Samhällskunskap ....................................

Samhällsorienterande ämnen...............................

Slöjd .................................................... 

Svenska ................................................ 

Svenska  som andraspråk..................................

Teckenspråk ...................................................

Bild .......................................................

Engelska ............................................... 

Hem- och konsumentkunskap ....................

Idrott och hälsa .......................................

Matematik .............................................. 

Naturorienterande ämnen...........................

Dans i förberedande dansarutbildning...........................

Biologi ...................................................

Fysik .....................................................

Anm Anm

Skolenhetskod

Åk 6

Modersmål.............................................

Judiska studier ........................................

eblanketter@inera.se, 0771-25 10 10 
.



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Inera AB


Inera AB
Moderna språk, elevens val .......................
Moderna språk, språkval ...........................
Musik ...................................................
TERMINSBETYG
 
Grundskolan
Åk 8
Åk 9
Ht
Vt
Nästa termin börjar
Rektors underskrift
1) Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs
kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta ska då markeras med ett horisontellt streck i slutbetyget.
 
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6 får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa respektive ämnen i årskurs 6.
 
* Ämnet har avslutats.
** Betyg har inte satts i ämnet på grund av anpassad studiegång.
Åk 7
Ämne
Ämne
Betyg 1) 
Betyg 1) 
Kemi .....................................................
Teknik ...................................................
Geografi ................................................
Historia ..................................................
Religionskunskap ....................................
Samhällskunskap ....................................
Samhällsorienterande ämnen...............................
Slöjd ....................................................   
Svenska ................................................ 
Svenska  som andraspråk..................................
Teckenspråk ...................................................
Bild .......................................................
Engelska ............................................... 
Hem- och konsumentkunskap ....................
Idrott och hälsa .......................................
Matematik .............................................. 
Naturorienterande ämnen...........................
Dans i förberedande dansarutbildning...........................
Biologi ...................................................
Fysik .....................................................
Anm
Anm
Åk 6
Modersmål.............................................
Judiska studier ........................................
007
Inera AB
Terminsbetyg - Grundskola
Inera AB
633 805
2014-12-15/ks
2014-01-13
P
sv
3
K
14-12
© Copyright
P-633 805  sv 3 K007 14-12   
© Copyright
	flt_txtIdPersonNr: 
	flt_datIdDatumOtid: 
	flt_txtFormId: 
	flt_txtCopyright: 
	TextField1: @logga
	Klicka för att skriva ut en tom blankett: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 
	Klicka för att skriva ut den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att spara den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att avbryta arbetet med blanketten: 
	Denna knapp är inaktiv: 
	Denna knapp är inaktiv: 
	Ange efternamn: 
	Ange förnamn, tilltalsnamn: 
	Ange personnummer enligt ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har tilldelats svenskt personnummer uteslut de fyra sista siffrorna.: 
	flt_txtTerminBorjar: 
	Ange rektors namnförtydligande: 
	Ange antal timmar med ogiltig frånvaro: 
	Ange eventuella noteringar: 
	Ange anmärkning: 
	Ange moderna språk, elevens val: 
	Ange moderna språk, språkval: @postadress
	Ange skolenhetskod: 
	Kryssa för nej: 0
	Kryssa för ja: 0
	Kryssa för: 0
	Kryssa för: 0
	Kryssa för: 0
	Kryssa för: 0



