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 Gymnasie-information till elever i så 9 och deras föräldrar  

 Grimstaskolan Hösten- 2016/ våren 2017 

 
Hej !  

Jag heter Kerstin Bergström Niemi , och arbetar som studie- och yrkesvägledare på 

Grimstaskolan. 

Jag vill här ge er en första information om elevernas kommande gymnasieval i åk 9. 

 

Gymnasievalet 
Att välja till gymnasiet är en process som behöver ta tid. Eleverna behöver fundera över vad de 

vill, vad som passar dem och få kunskap om alternativen, bli medvetna om sig själva och se 

möjligheterna för att göra realistiska och övervägda val. 

Just nu går jag runt i klasserna och ger gymnasieinformation. Vi pratar om betyg, behörighet till 

gymnasiet, programmen osv. Vi kommer även att titta på söksidan där all information finns 

www.gyantagningen.se där eleverna senare kommer att göra sina val. 

Eleverna kommer se över sina betyg från så 8 och sätta upp mål för så 9. Vi tittar på 

gymnasiefilmen och de får två kataloger  ”Framtidsvalet” och  

”Gymnasiekatalogen” 

Gymnasiemässan i Älvsjö är 20-22 oktober i år. Vi åker dit fredag 21:a med 

eleverna. 

 
Du som förälder är viktig i valprocessen och bör finnas med och se vilka skolor ditt barn söker 

till. Följ med dem på öppna hus på skolor och var med och diskutera realistiska alternativ. 

De behöver ditt stöd i detta!    

 

Ni föräldrar är välkomna på GYMNASIEINFORMATION  

i matsalen på Grimstaskolan tisdagen den 11/10 kl. 18 -19.30. 

 
Behörigheten ( krav på förkunskaper) för att söka gymnasiet: 

 

Till Yrkesprogram: 

Lägst betyget E i sv, eng och matematik samt 5 andra ämnen. 

Till Högskoleförberedande program: 

Lägst betyget E i sv, eng och matematik samt 9 andra ämnen. 

 
 

http://www.gyantagningen.se/


Vill eleven gå Ekonomi, Samhällsprogrammet eller Humanistiska 

programmet krävs behörighet i samtliga SO - ämnen. 

Vill eleven gå Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet 

krävs behörighet i samtliga NO - ämnen.  

 

Eleverna söker på sina betyg, och räknar ihop betygen på följande vis. 

A=20p B=17,5 C=15 p D= 12,5 p E = 10 p 

De får då fram det meritvärde som de söker till gymnasiet på. 

Eleverna räknar ihop 17 betyg i år (för de som har språk). 

De som har sv/eng räknar 16 betyg 

 

Den 15 februari -2017 är sista dag att göra sitt gymnasieval. 

 

Eleverna gör sitt val på nätet på www.gyantagningen.se 
De får en egen inloggning från gymnasieantagningen. 

Ni kan redan nu gå in på sidan och: 

- Läsa om programmen 

- Se intagningspoängen hur de låg i år på olika skolor 

- Sidan uppdateras med Öppet Hus lista också så småningom! 

- Se utbudet av skolor i hela Sthlms län 

 

Den 15 maj -2017 är sista dag för att göra eventuella ändringsval. 
 

Här är tidsplanen 

18 januari     Hemsidan öppnas för ansökan  

15 februari    Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00 

18 april       Hemsidan öppnas för visning av antagningsresultat på em 

20 april       Hemsidan öppnas för omval  

15 maj        Sista dag för omval -hemsidan stängs kl 24.00 

30 juni        Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och 

på elevens sida för respektive sökande 

 

 
Har du/ ni frågor och vill boka samtal inför det kommande gymnasievalet är du/ni välkomna att 

ringa eller maila mig. 

 

Jag arbetar Tisdag-Torsdag 8-16.30 

Telnr: 08.59097326 

Mail: kerstin.bergstromniemi@upplandsvasby.se 

 
MVH Kerstin Bergström Niemi / SYV 
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