
Nu är det dags för Gymnasievalet  !! 

INFORMATION 2  till elever i så 9 med föräldrar.  Våren 2015  

 GRIMSTASKOLAN OCH VÄSBYSKOLAN 

Förhoppningsvis har ni elev/ förälder hunnit med att titta på skolor under deras Öppna Hus. Några 

skolor har också sina Öppet hus i januari- så missa inte dem! Du som förälder är viktig i valprocessen 

och bör finnas med och se vilka skolor ditt barn söker till. De behöver ditt stöd i detta!    

Under vecka 3 får eleverna ett brev hem från gymnasieantagningen 

med ett lösenord för att kunna göra ansökan på 

www.gyantagningen.se   Spar detta lösenord !!!! 

Därefter är ansökningsperioden mellan 19  januari- 16 februari. 

Senast 16 februari kl 24.00, då sidan stängs, skall 

gymnasievalet göras. 

. •Logga in med hjälp av ditt lösenord på www.gyantagningen.se •Gör ditt val. •Bekräfta och skriv 

ut ansökan. •Skriv under ansökan. •Lämna in din ansökan till din studie- och yrkesvägledare 

Senast 19 /2 skall ansökan vara hos Kerstin/ syv påskriven av 

elev 

________________________________________________________________ 

Du bör göra minst 3 val, gärna fler. Du lägger in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en 

gymnasieplats. Du skall söka i den ordning de helst vill komma in, dvs. rangordna sina val. Blir du 

antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från utbildningar med lägre 

rangordning i din ansökan. Antagningen avgörs av din behörighet samt ditt sammanlagda meritvärde, 

det vill säga betygspoängen från grundskolan. Vid antagning till Estetiska programmet, där 

inträdesprov oftast görs, räknas provpoängen även med i meritvärdet. Det är alltså viktigt att lägga 

utbildningsalternativen i den ordning du önskar få en plats till dem! Du kan bara bli antagen till en 

utbildning! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den 

utbildning som har högst rangordning i din ansökan. När du blivit antagen på en utbildning står du 

kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din 

ansökan. 

Du bör också kolla under ”mer info” att betyg och adress mm stämmer. Du 

bör också lägga till mobiltelefon och mailadress. Detta för att 

gymnasieantagningen skall kunna få tag på dig snabbt om du tex står som 

reserv. 

http://www.gyantagningen.se/


16 april på em kan ni gå in och se preliminärt 

antagningsresultat. Du måste då logga in på din sida. 

Därefter kan de elever som behöver göra ett 

ändringsval göra det mellan 23 april- 18 maj då 

söksidan öppnar igen. 

____________________________________________ 

Elever som nu på julbetyget ej är godkända i något av ämnena ma, sv, eng bör 

i sin ansökan ta med ett eller flera alternativa Introduktionsprogram. 

PRIV =Programinriktat individuellt val   Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda 

till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för dig som 

saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller 

svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst 

fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 

Du kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för 

behörighet. Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av kommunen. 

Preparandutbildning   Preparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet 

på högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Utbildningen kan sökas av dig som 

är obehörig till ett nationellt program eller om du är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett 

högskoleförberedande program.  Utbildningen är anpassad för en dig som är studiemotiverad och 

snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också 

vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt 

program efter kort tid. En lösning med sommarkurser är tänkbar. Kommunen är skyldig att erbjuda 

preparandutbildning. 

Yrkesintroduktion      Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett 

nationellt yrkesprogram (vid synnerliga skäl kan utbildningen erbjudas även behörig elev). Här ska du 

som elev få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på 

arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både 

för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I 

annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Även elever 

från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Det 

är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år. 

Individuellt alternativ   Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, 

annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och 

vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.  Programmet anpassas 

individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till dig som har stora 



kunskapsbrister och svag motivation eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som 

förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de 

vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan utbildningen erbjudas till 

behörig elev. 

Språkintroduktion  Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 

utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. 

Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. 

___________________________________________________________________________ 

Behörigheten ( krav på förkunskaper) för att söka gymnasiet: 

Till Yrkesprogram: 

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

Till Högskoleförberedande program: 

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

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 sina 17 bästa betyg i år  ( för de som har moderna språk). 

16 bästa betyg för de som har sv/ eng eller extraengelska. 

_______________________________________________________________________________ 

Har du/ ni frågor kan ni ringa och lämna ett meddelande så ringer jag upp eller maila mig. 

Telnr: 08.59097326 Mail: Kerstin.BergstromNiemi@upplandsvasby.se 

MVH Kerstin Bergström Niemi / SYV 

mailto:Kerstin.BergstromNiemi@upplandsvasby.se

