Hur du läser ditt
antagningsbesked och
svarar på erbjuden plats

Slutligt antagningsbesked
Den slutliga antagningen görs i slutet av juni och släpps senast 1 juli. Ditt slutliga antagningsbesked ser du via
ansökningswebben. Du prövas bara mot val du är behörig till och du antas sedan så högt upp i ansökan som
möjligt. Är det fler antalet behöriga sökande än antalet platser så görs ett urval baserat på meritvärde, där högst
meritvärde går först.
Här står
uppropsinformationen,
det vill säga vilket
datum, vilken tid och
vilken plats du ska vara
på uppropet. Tänk på att
uppropet är obligatoriskt
att närvara vid.

I detta fall är den sökande
behörig till alla sina tre
val.
Meritvärdet har inte räckt
till en plats på val 1 men
däremot på val 2.
Eftersom den sökande då
antas till val 2 så stryks val
3 eftersom det är ett lägre
rangordnat val.

Svara på ditt antagningsbesked
För att svara på antagningsbeskedet trycker du på ”Svara”

Svara på ditt antagningsbesked
När du tryckt på ”Svara” får du upp någon av följande informationsrutor.
Välj ditt svar och tryck sedan på bekräfta. Observera att du ska skriva ut din svarsblankett,
skriva under den och skicka den till Antagningsenheten Sjuhärad om du tackar NEJ till en
plats eller svarar att du INTE vill stå kvar som reserv till högre val.
Om antagen på val 1:

Om antagen på val 2 eller lägre:

Svara på ditt antagningsbesked
När du tryckt på ”Bekräfta” får du upp följande informationsruta.

Är du säker på ditt svar tryck på ”OK”, då kommer följande information upp:

Svara på ditt antagningsbesked
När du tryckt på ”Skriv ut” får du upp din ansökan med ditt svar:

I detta fall har
den sökande
tackat NEJ till
erbjuden plats
och ska därför
skriva ut svaret
och skriva
under och
skicka in till
Antagningsenheten.

Att tänka på när du svarar på ditt antagningsbesked!
• Du ska ALLTID svara på ditt antagningsbesked.
• Om du tackar JA eller tackar JA men vill stå kvar som reserv räcker det att du
svarar via ansökningswebben.
• Om du tackar NEJ eller svarar att du INTE vill stå kvar som reserv SKA du efter att
du svarat via webben också skriva ut ditt svar, skriva under det och skicka in till
Antagningsenheten.
• Om du svarar att du vill stå kvar som reserv till högre val kan du eventuellt få en ny
plats i reservantagningarna. Om du får en ny plats lämnar du direkt den plats du
tidigare haft.
• Om du tackar NEJ till en plats innebär det att du lämnar din plats. Ändrar du dig sedan
krävs ett sent omval där du lägger till valet igen och du prövas mot valet om lediga
platser finns.
• Om du svarar att du inte vill stå kvar som reserv lämnar du din plats i kön. Ändrar du
dig därefter så krävs också ett sent omval där du får ställa dig på kö på nytt.

• Om du fått antagningsbesked från flera antagningskanslier är det viktigt att SVARA PÅ
ALLA BESKEDEN.

