Dags för gymnasievalet 2016-2017

Brev 2 från syv

Hur gör jag min ansökan?
Vecka 3 får du ett lösenord hem från Gymnasieantagningen. SPAR DET ! Ett tips är att spara ner
det på din mobil så att du har det när du behöver/ bla när vi ska göra ett provval i skolan i januari.
Du kommer att behöva lösenordet när du ev gör omval, när du vill se preliminärt resultat och när du
skall se vart du fått plats i sommar.
•Logga in med hjälp av ditt lösenord på www.gyantagningen.se som är söksidan för ditt
gymnasieval.
•Gör ditt val. Minst tre val, men helst fler. Hellre fler än för få!! Det är många elever i år så gör
många val! Lägg in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats.
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att det program som du helst vill
komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare.
Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från utbildningar med
lägre rangordning i din ansökan. 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.
Du ska i din ansökan på www.gyantagningen.se lägga till mobilnummer och uppdaterade
kontaktuppgifter om det behövs. Det är mycket viktigt vid t.ex. reservantagningen så att
gymnasieskolan snabbt kan nå den sökande.
•Bekräfta och skriv ut ansökan.
•Skriv under ansökan.
•Lämna in din ansökan till din studie- och yrkesvägledare senast 16 februari.
Att tänka på:
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
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.

Tidplan 2016 -2017
Vecka 3 Brev med lösenord skickas till elever i åk9- klass
18 jan Hemsidan öppnas för ansökan.

15 feb Sista dag för gymnasievalet.
Hemsidan stängs för ansökan. Kl 24.00
18 april Hemsidan öppnas för visning av preliminärt antagningsresultat.
20 april hemsidan öppnas för omval.

15 maj Sista dag för omval. Hemsidan stäng 24.00
Juni Grundskolorna och introduktionsprogrammen skickar slutbetygen till gymnasieantagningen.

30 juni Under eftermiddagen visas det slutliga antagningsbeskedet när du
loggar in med dina användaruppgifter på www.gyantagningen.se.
21 juli Sista dagen att svara på antagningsbeskedet. Webben stänger 24:00
Har du kommit in på ditt 1:a val behöver du ej svara på antagningsbeskedet
Men har du kommit in på 2a-10val eller senare val måste du svara på ditt antagningsbesked.
På din sida kommer du att se dag och tid för upprop.
Under juli/augusti görs två reservantagningar. För dig som tex gått på sommarskolan och fått betyg
där. Antagningsbesked får du när du loggar in på www.gyantagningen.se
Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med
skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i
reservkön.

Vad avgör om jag kommer in?
När antalet platser på en utbildning på en skola är färre en antalet sökanden styrs urvalet av de
sökandes meritvärden.

Behörighet
Yrkesprogram = minst E i sv, eng, ma+ fem andra ämnen
Studieförberedande program = minst E i sv, eng, ma + nio andra ämnen
OBSERVERA ! För ekonomi , humanistiskt och sam krävs Minst E i alla So-ämnena
För natur och teknik minst E i alla NO- ämnena

Det är viktigt att du som är obehörig söker till Introduktionsprogram.
För dig som till julen eller sommaren inte fått fullständig behörighet
Sök något av fölande beroende på dina betyg.
Priv = = Programinriktat individuellt program om du är Godkänt i sv / sva och
eng eller ma + 4 andra ämnen
eller Minst E i sv, eng och ma + 3 andra ämnen
Privplats betyder att en obehörig elev kan få plats på ett visst program. Oftast är det bara ett par
platser /program. Man går då oftast ett nationellt program och läser samtidigt upp det basämne
man ej är klar med från grundskolan. På privplatserna konkurrerar man också med sina betyg.
Söks om du har betyg i sv, men saknar betyg i något av ämnena engelska eller matte.
Övrigt: Preparand, Yrkesintroduktion eller Språkintroduktion eller Individuellt alternativ.
Saknar du betyg i sv, eng, ma bör du lägga till/ söka en/ flera Yrkesintroduktionsplatser eller
Individuellt alternativ på Väsby nya gymnasium.
Yrkesintroduktion bör du söka som ej fått betyg i sv. Om du inte heller har eng ma och om du hade
velat gå mot ett Yrkesprogram men ej är behörig.
Slå då på Introduktionsprogram./Sedan Yrkesintroduktion mot det program du önskar för att se
alternativa skolor som har detta.
Individuellt alternativ betyder att du går ett extra år och läser upp de ämnen du ej är klar med från
9an. På individuellt alternativ kan du också ha praktik. Då gör man en individuell plan.
Behöver du extra stöd i studierna ?
Om du ej är behörig kan du också söka Yrkesintroduktion Hotell och Turism på Väsby nya. Där går du
i mindre grupp och har mycket praktik samt läser sv, eng, ma på grundskolenivå. Samt får extra stöd.
För att veta mer kan du kontakta mig- din studievägledare Kerstin Bergström Niemi

Bilagor





Elever som har särskilda skäl att söka utanför Sthlms län- bör ha med en bilaga om särskilda
skäl där förälder/elev argumenterar varför. Skrivs på ett vanligt A4 och lämnas till syv.
Annars kan kommunen säga nej pga skolpengen.
Vi på skolan skriver en bilaga för de elever som söker priv-platser och yrkesintroduktion
Som underlag för möjlig plats.
Samt att lärarna skriver en överlämnandebilaga för de elever som har dyslexi, utredningar
mm. Skrivs endast som information till mottagande skola och är bara en pedagogisk
bedömning. Vi skickar ej med utredningar utan skriver endast att ” utredning finns” så att
mottagande skola vet och senare kan kontakta föräldrar.

Under sommaren får du kontakta Gymnasieantagningen
Gymnasieantagningen har följande telefon- och besökstider för sökande:
Telefon måndag- torsdag kl 9-11
Besök torsdag kl 13-15
Under vissa perioder utökas/ändras telefontiden se därför närmare på hemsidan
www.gyantagningen.se
E:mail: gyantagningen@ksl.se
Telefon: 08-5800 8000
Besöksadress: Fatburen, Södermalmsallén 36, trapphus B plan 5 Postadress: Gymnasieantagningen
Stockholms län, Box 4404, 102 68 Stockholm

Lycka till med ditt gymnasieval !
Behöver du hjälp eller har frågor?
Kontakta gärna mig som studievägledare
Kerstin Bergström Niemi
08.59097326
kerstin.bergstromniemi@upplandsvasby.se

