Välkommen att söka till gymnasiet för läsåret 2019/2020
Tidsplan:
9 januari – 1 februari:
Vecka 14:
15 april – 15 maj:
1 juli:
29 juli:
2 augusti:
9 augusti:
15 september:

Ansökningsperiod
Det preliminära resultatet släpps
Om- och nyvalsperiod
Den slutliga antagningen är klar
Sista svarsdagen för ditt antagningsbesked
Första reservantagningen
Andra reservantagningen, därefter sker reservantagning löpande
Antagningsenheten stänger sin antagning och reservantagning lämnas
över till respektive gymnasieskola

Spara dina inloggningsuppgifter
Bifogat i detta brev är dina inloggningsuppgifter till ansökningswebben. Spara
inloggningsuppgifterna fram till att skolan börjar i augusti då du behöver dem för att se ditt
preliminära resultat, ditt slutliga antagningsbesked och för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningswebben
Ansökningswebben kommer du till genom www.gymnasievalsjuhärad.se och tryck på
”ANSÖKNINGSWEBB”. Fyll i ditt mobiltelefonnummer och din epostadress. Kontrollera även
att dina personuppgifter och betyg stämmer genom att välja ”Mer info”.
Tänk noga igenom ditt gymnasieval. Du bör lägga till flera val i din ansökan för att öka
dina möjligheter att få en gymnasieplats. Vi rekommenderar dig att söka till Programinriktat
val och Yrkesintroduktion om du är osäker på om du blir behörig till nationellt program. Du kan
ändra i ansökan fram till att sökperioden stänger 1 februari respektive 15 maj 24.00. När du
bestämt dig ska du bekräfta ansökan, skriva ut den, skriva under den och lämna den till din
studie- och yrkesvägledare. Har du ingen studie- och yrkesvägledare eller går på skola utanför
Sjuhärad skickar du den till Antagningsenheten.
Du ska lägga dina val i den ordningen som du önskar dem. Den utbildning du helst vill gå
ska du lägga som ditt första val, den utbildning som du näst helst vill gå ska du lägga som ditt
andra val och så vidare. Du prövas mot dina val uppifrån och ner du antas så högt som möjligt
och lägre val stryks då.
Ansökan via ansökningswebben kan du göra under ansökningsperioden 9 januari – 1 februari och
under om- och nyvalsperioden 15 april – 15 maj.
Efter 15 maj kan du göra ett sent omval men observera då att det blir sena val. Läs mer
under ”Sent omval” på www.gymnasievalsjuhärad.se.

Vänd sida!
Postadress
Besöksadress
Antagningsenheten Sjuhärad
Olovsholmsgatan 32
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Borås
501 80 Borås

Telefon
033-35 75 25

E-post
gymnasieantagningen@boras.se
Hemsida
www.gymnasievalsjuhärad.se

Studievägskoder
Alla program har nationella studievägskoder som exempelvis BF (Barn- och fritidsprogrammet).
Skolans beteckning finns sist, exempelvis AL (Almåsgymnasiet). Program, inriktning,
inriktningsprofil och skola är även utskrivna i klartext. Är studievägskoden fler än två tecken,
söker du direkt till en inriktning. Till exempel BAMAR0L-BPR (Bygg och
anläggningsprogrammet, inriktning Mark och anläggning, Lärling).

Val utanför samverkansområdet
Söker du till en kommunal skola utanför Sjuhärad prövas du för mottagande i annan kommun,
det beslutet får du hemskickat till dig. Mottagen i andra hand blir du om utbildningen du sökt
finns i din hemkommun/samverkansområde, inte är riksrekryterande och du inte har särskilda
skäl för ett förstahandsmottagande. Vill du anföra särskilda skäl ska de skickas in i samband med
ansökan och det är mottagande kommun som beslutar om de är tillräckliga. Läs mer om ”val
utanför samverkansområdet” på www.gymnasievalsjuhärad.se
Till friskolor söker alla elever på samma villkor, där spelar det alltså ingen roll var i landet du bor.
Planerar du att flytta till en ort utanför Sjuhärad ska du anmäla det till Antagningsenheten. Vi
meddelar då antagningskansliet på den ort dit du planerat att flytta och de blir förberedda på att
du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig. Ta kontakt med det aktuella
antagningskansliet för mer information om hur de hanterar din ansökan.

Preliminärt resultat
Det preliminära resultatet släpps för att du ska få en fingervisning om hur du ligger till och för att
skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Det preliminära resultatet
baseras på höstterminsbetyget för dig som går i årskurs 9 och slutbetyget för sig som gått ut
årskurs 9. Det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen
beroende på t.ex. att elever ändrar i sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den
slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Urval
Antagning till gymnasieskolan görs på slutbetyg från årskurs 9. För att du ska kunna komma in på
ett program måste du vara behörig till programmet. Om det är fler behöriga sökande till ett
program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och
utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går
först.

Slutligt antagningsbesked
Du kan se ditt slutliga antagningsbesked omkring 1 juli på ansökningswebben. Du ska svara på
ditt antagningsbesked via ansökningswebben senast den 29 juli 2019.
Reservantagning påbörjas 2 augusti och fortsätter fram till 15 september.
Har du några frågor eller funderingar kontakta din studie- och yrkesvägledare,
Antagningsenheten eller besök vår hemsida www.gymnasievalsjuhärad.se.
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