
Välkommen att söka till gymnasiet för läsåret 2023/2024 

Tidsplan:  
1100::ee  jjaannuuaarrii  ––  11  ffeebbrruuaarrii::    AAnnssöökknniinnggssppeerriiooddeenn  ssttäännggeerr  kkll..  1166::0000  ddeenn  11  ffeebbrruuaarrii..  
VVeecckkaa  1144::      DDeett  pprreelliimmiinnäärraa  rreessuullttaatteett  ssllääppppss..  
1177::  aapprriill  ––  1155  mmaajj::                                                OOmm--  oocchh  nnyyvvaallssppeerriioodd..  SSttäännggeerr  kkll..  1166::0000  ddeenn  1155  mmaajj..    
11  jjuullii::      DDeenn  sslluuttlliiggaa  aannttaaggnniinnggeenn  äärr  kkllaarr..  
2277  jjuullii::      SSiissttaa  ssvvaarrssddaaggeenn  fföörr  ddiitttt  aannttaaggnniinnggssbbeesskkeedd..  
22  aauugguussttii::      FFöörrssttaa  rreesseerrvvaannttaaggnniinnggeenn..    
99  aauugguussttii::      AAnnddrraa  rreesseerrvvaannttaaggnniinnggeenn,,  ddäärreefftteerr  sskkeerr  rreesseerrvvaannttaaggnniinngg  llööppaannddee..  
1155  sseepptteemmbbeerr::    AAnnttaaggnniinnggsseennhheetteenn  ssttäännggeerr  ssiinn  aannttaaggnniinngg  oocchh  rreesseerrvvaannttaaggnniinngg  lläämmnnaass  

öövveerr  ttiillll  rreessppeekkttiivvee  ggyymmnnaassiieesskkoollaa..  

Spara dina inloggningsuppgifter 
BBiiffooggaatt  ii  ddeettttaa  bbrreevv  äärr  ddiinnaa  iinnllooggggnniinnggssuuppppggiifftteerr  ttiillll  aannssöökknniinnggsswweebbbbeenn..  SSppaarraa  
iinnllooggggnniinnggssuuppppggiifftteerrnnaa  ffrraamm  ttiillll  aatttt  sskkoollaann  bböörrjjaarr  ii  aauugguussttii  ddåå  dduu  bbeehhöövveerr  ddeemm  fföörr  aatttt  ggöörraa  
ddiinn  aannssöökkaann,,  ssee  ddiitttt  pprreelliimmiinnäärraa  rreessuullttaatt,,  ssee  ddiitttt  sslluuttlliiggaa  aannttaaggnniinnggssbbeesskkeedd  oocchh  fföörr  aatttt  ssvvaarraa  ppåå  ddiitttt  
aannttaaggnniinnggssbbeesskkeedd..      

Ansökningswebben  
AAnnssöökknniinnggsswweebbbbeenn  kkoommmmeerr  dduu  ttiillll  ggeennoomm  wwwwww..ggyymmnnaassiieevvaallssjjuuhhäärraadd..ssee  oocchh  
””AANNSSÖÖKKNNIINNGGSSWWEEBBBB””..  FFyyllll  ii  ddiitttt  tteelleeffoonnnnuummmmeerr  oocchh  ddiinn  ee--ppoossttaaddrreessss..  KKoonnttrroolllleerraa  äävveenn  aatttt  
ddiinnaa  ppeerrssoonnuuppppggiifftteerr  oocchh  bbeettyygg  ssttäämmmmeerr  ggeennoomm  aatttt  vväälljjaa  ””MMeerr  iinnffoo””..  
  
TTäännkk  nnooggaa  iiggeennoomm  ddiitttt  ggyymmnnaassiieevvaall..  DDuu  bböörr  llääggggaa  ttiillll  fflleerraa  vvaall  ii  ddiinn  aannssöökkaann  fföörr  aatttt  öökkaa  
ddiinnaa  mmööjjlliigghheetteerr  aatttt  ffåå  eenn  ggyymmnnaassiieeppllaattss..  VVii  rreekkoommmmeennddeerraarr  ddiigg  aatttt  ssöökkaa  ttiillll  PPrrooggrraammiinnrriikkttaatt  
vvaall  oocchh  YYrrkkeessiinnttrroodduukkttiioonn  oomm  dduu  äärr  oossääkkeerr  ppåå  oomm  dduu  bblliirr  bbeehhöörriigg  ttiillll  nnaattiioonneelllltt  pprrooggrraamm..  DDuu  kkaann  
äännddrraa  ii  aannssöökkaann  ffrraamm  ttiillll  aatttt  aannssöökknniinnggssppeerriiooddeenn  ssttäännggeerr  11  ffeebbrruuaarrii  kkll  1166..0000  oocchh    uunnddeerr  oomm--  oocchh  
nnyyvvaallssppeerriiooddeenn  ssoomm  ssttäännggeerr  1155::ee  mmaajj  kkll  1166..0000..  NNäärr  dduu  bbeessttäämmtt  ddiigg  sskkaa  dduu  bbeekkrrääffttaa  aannssöökkaann,,  sskkrriivvaa  
uutt  ddeenn,,  sskkrriivvaa  uunnddeerr  ddeenn  oocchh  lläämmnnaa  ddeenn  ttiillll  ddiinn  ssttuuddiiee--  oocchh  yyrrkkeessvväägglleeddaarree..  HHaarr  dduu  iinnggeenn  ssttuuddiiee--  
oocchh  yyrrkkeessvväägglleeddaarree  eelllleerr  ggåårr  ppåå  sskkoollaa  uuttaannfföörr  SSjjuuhhäärraadd  sskkiicckkaarr  dduu  ddeenn  ttiillll  AAnnttaaggnniinnggsseennhheetteenn  
SSjjuuhhäärraadd..  
  
DDuu  sskkaa  llääggggaa  ddiinnaa  vvaall  ii  ddeenn  oorrddnniinnggeenn  ssoomm  dduu  öönnsskkaarr  ddeemm..  DDeenn  uuttbbiillddnniinngg  dduu  hheellsstt  vviillll  ggåå  
sskkaa  dduu  llääggggaa  ssoomm  ddiitttt  fföörrssttaa  vvaall,,  ddeenn  uuttbbiillddnniinngg  ssoomm  dduu  nnäässtt  hheellsstt  vviillll  ggåå  sskkaa  dduu  llääggggaa  ssoomm  ddiitttt  
aannddrraa  vvaall  oocchh  ssåå  vviiddaarree..  DDuu  pprröövvaass  mmoott  ddiinnaa  vvaall  uuppppiiffrråånn  oocchh  nneerr  ii  ddiinn  aannssöökkaann..  DDuu  kkaann  eennddaasstt  
aannttaass  ttiillll  eetttt  vvaall..  DDuu  aannttaass  ssåå  hhööggtt  ssoomm  mmööjjlliiggtt  ii  ddiinn  aannssöökkaann  uuttiiffrråånn  ddiinn  bbeehhöörriigghheett  oocchh  ddiitttt  
mmeerriittvväärrddee..  DDee  llääggrree  vvaalleenn  uunnddeerr  ddeett  vvaalleett  ssoomm  dduu  aannttaaggiittss  ttiillll  ssttrryykkss..    
AAnnssöökkaann  vviiaa  aannssöökknniinnggsswweebbbbeenn  kkaann  dduu  ggöörraa  uunnddeerr  aannssöökknniinnggssppeerriiooddeenn  1100  jjaannuuaarrii  ––  11  ffeebbrruuaarrii  kkll  
1166..0000  oocchh  uunnddeerr  oomm--  oocchh  nnyyvvaallssppeerriiooddeenn  1177::ee  aapprriill--1155::ee  mmaajj  kkll  1166..0000..    
  
EEfftteerr  1166  mmaajj  kkaann  dduu  ggöörraa  eetttt  sseenntt  oommvvaall  vviiaa  bbllaannkkeetttt  mmeenn  oobbsseerrvveerraa  ddåå  aatttt  ddeett  bblliirr  sseennaa  
vvaall..  LLääss  mmeerr  uunnddeerr  ””SSeenntt  oommvvaall””  ppåå  wwwwww..ggyymmnnaassiieevvaallssjjuuhhäärraadd..ssee..      
  

VVäänndd  ssiiddaa!!  
  

  



Studievägskoder 
AAllllaa  pprrooggrraamm  hhaarr  nnaattiioonneellllaa  ssttuuddiieevvääggsskkooddeerr  ssoomm  eexxeemmppeellvviiss  BBFF  ((BBaarrnn--  oocchh  ffrriittiiddsspprrooggrraammmmeett))..    
SSkkoollaannss  bbeetteecckknniinngg  ffiinnnnss  ssiisstt,,  eexxeemmppeellvviiss  AALL  ((AAllmmååssggyymmnnaassiieett))..  PPrrooggrraamm,,  iinnrriikkttnniinngg,,  
iinnrriikkttnniinnggsspprrooffiill  oocchh  sskkoollaa  äärr  äävveenn  uuttsskkrriivvnnaa  ii  kkllaarrtteexxtt..  ÄÄrr  ssttuuddiieevvääggsskkooddeenn  fflleerr  äänn  ttvvåå  tteecckkeenn,,  
ssöökkeerr  dduu  ddiirreekktt  ttiillll  eenn  iinnrriikkttnniinngg..  TTiillll  eexxeemmppeell  BBAAMMAARR00LL--BBPPRR  ((BByygggg  oocchh  
aannllääggggnniinnggsspprrooggrraammmmeett,,  iinnrriikkttnniinngg  MMaarrkk  oocchh  aannllääggggnniinngg,,  LLäärrlliinngg))..    

Val utanför samverkansområdet 
SSöökkeerr  dduu  ttiillll  eenn  kkoommmmuunnaall  sskkoollaa  uuttaannfföörr  SSjjuuhhäärraadd  pprröövvaass  dduu  fföörr  mmoottttaaggaannddee  ii  aannnnaann  kkoommmmuunn,,  
ddeett  bbeesslluutteett  ffåårr  dduu  hheemmsskkiicckkaatt  ttiillll  ddiigg..  MMoottttaaggeenn  ii  aannddrraa  hhaanndd//ii  mmåånn  aavv  ppllaattss  bblliirr  dduu  oomm  
uuttbbiillddnniinnggeenn  dduu  ssöökktt  ffiinnnnss  ii  ddiinn  hheemmkkoommmmuunn//ssaammvveerrkkaannssoommrrååddee,,  iinnttee  äärr  rriikkssrreekkrryytteerraannddee  oocchh  
dduu  iinnttee  hhaarr  ssäärrsskkiillddaa  sskkääll  fföörr  eetttt  fföörrssttaahhaannddssmmoottttaaggaannddee..  VViillll  dduu  aannfföörraa  ssäärrsskkiillddaa  sskkääll  sskkaa  ddee  
sskkiicckkaass  iinn  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  aannssöökkaann  oocchh  ddeett  äärr  mmoottttaaggaannddee  kkoommmmuunn  ssoomm  bbeesslluuttaarr  oomm  ddee  äärr  
ttiillllrrääcckklliiggaa..  LLääss  mmeerr  oomm  ””vvaall  uuttaannfföörr  ssaammvveerrkkaannssoommrrååddeett””  ppåå  wwwwww..ggyymmnnaassiieevvaallssjjuuhhäärraadd..ssee  
TTiillll  ffrriissttååeennddee  ggyymmnnaassiieesskkoolloorr  ssöökkeerr  aallllaa  eelleevveerr  ppåå  ssaammmmaa  vviillllkkoorr,,  ddäärr  ssppeellaarr  ddeett  aallllttssåå  iinnggeenn  rroollll  
vvaarr  ii  llaannddeett  dduu  bboorr..    
  
PPllaanneerraarr  dduu  aatttt  ffllyyttttaa  ttiillll  eenn  oorrtt  uuttaannfföörr  SSjjuuhhäärraadd  sskkaa  dduu  aannmmäällaa  ddeett  ttiillll  AAnnttaaggnniinnggsseennhheetteenn  
SSjjuuhhäärraadd..  DDeett  ffiinnnnss  eetttt  ddiiggiittaalltt  ffoorrmmuulläärr  ppåå  ggyymmnnaassiieevvaallssjjuuhhaarraadd..ssee  ssoomm  dduu  kkaann  aannvväännddaa  fföörr  aatttt  
aannmmäällaa  ddiinn  ffllyytttt..  VVii  mmeeddddeellaarr  ddåå  aannttaaggnniinnggsskkaannsslliieett  ppåå  ddeenn  oorrtt  ddiitt  dduu  ppllaanneerraatt  aatttt  ffllyyttttaa  oocchh  ddee  kkaann  
ddåå  eevveennttuueelllltt  rreesseerrvveerraa  eenn  ppllaattss  åått  ddiigg..  TTaa  kkoonnttaakktt  mmeedd  ddeett  aakkttuueellllaa  aannttaaggnniinnggsskkaannsslliieett  fföörr  mmeerr  
iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  hhuurr  ddee  hhaanntteerraarr  ddiinn  aannssöökkaann..  

Preliminärt resultat 
DDeett  pprreelliimmiinnäärraa  rreessuullttaatteett  ssllääppppss  fföörr  aatttt  dduu  sskkaa  ffåå  eenn  ffiinnggeerrvviissnniinngg  oomm  hhuurr  dduu  lliiggggeerr  ttiillll  oocchh  fföörr  aatttt  
sskkoolloorrnnaa  sskkaa  ffåå  eenn  uuppppffaattttnniinngg  oomm  hhuurr  mmåånnggaa  ssoomm  ssöökktt  ttiillll  ddeemm..  DDeett  pprreelliimmiinnäärraa  rreessuullttaatteett  
bbaasseerraass  ppåå  hhöösstttteerrmmiinnssbbeettyyggeett  fföörr  ddiigg  ssoomm  ggåårr  ii  åårrsskkuurrss  99  oocchh  sslluuttbbeettyyggeett  fföörr  ddiigg  ssoomm  ggååtttt  uutt  
åårrsskkuurrss  99..  DDeett  pprreelliimmiinnäärraa  rreessuullttaatteett  kkaann  kkoommmmaa  aatttt  fföörräännddrraass  ttiillll  ddeenn  sslluuttlliiggaa  aannttaaggnniinnggeenn  
bbeerrooeennddee  ppåå  tt..eexx..  aatttt  eelleevveerr  äännddrraarr  ii  ssiinnaa  aannssöökknniinnggaarr  ii  oomm--  oocchh  nnyyvvaallssppeerriiooddeenn  oocchh  aatttt  ddeenn  
sslluuttlliiggaa  aannttaaggnniinnggeenn  ggöörrss  ppåå  sslluuttbbeettyyggeenn..  

Urval 
AAnnttaaggnniinngg  ttiillll  ggyymmnnaassiieesskkoollaann  ggöörrss  ppåå  sslluuttbbeettyygg  ffrråånn  åårrsskkuurrss  99..  FFöörr  aatttt  dduu  sskkaa  kkuunnnnaa  aannttaass  ttiillll  eetttt  
pprrooggrraamm  mmååssttee  dduu  vvaarraa  bbeehhöörriigg  ttiillll  pprrooggrraammmmeett..  OOmm  ddeett  äärr  fflleerr  bbeehhöörriiggaa  ssöökkaannddee  ttiillll  eetttt  pprrooggrraamm  
äänn  aannttaalleett  ppllaattsseerr  mmååssttee  eetttt  uurrvvaall  ggöörraass,,  ddiinnaa  bbeettyygg  rrääkknnaass  iihhoopp  ttiillll  eetttt  mmeerriittvväärrddee  oocchh  uuttiiffrråånn  ddeett  
vväärrddeett  rraannggoorrddnnaass  dduu  sseeddaann  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  öövvrriiggaa  ssöökkaannddee,,  ddäärr  hhööggsstt  mmeerriittvväärrddee  aannttaass  fföörrsstt..    

Slutligt antagningsbesked 
DDuu  kkaann  ssee  ddiitttt  sslluuttlliiggaa  aannttaaggnniinnggssbbeesskkeedd  oommkkrriinngg  11  jjuullii  ppåå  aannssöökknniinnggsswweebbbbeenn..  DDuu  sskkaa  ssvvaarraa  ppåå  
ddiitttt  aannttaaggnniinnggssbbeesskkeedd  vviiaa  aannssöökknniinnggsswweebbbbeenn  sseennaasstt  ddeenn  2277  jjuullii..  
  
RReesseerrvvaannttaaggnniinngg  ppååbböörrjjaass  22  aauugguussttii  oocchh  ffoorrttssäätttteerr  ffrraamm  ttiillll  1155  sseepptteemmbbeerr..  
  
HHaarr  dduu  nnååggrraa  ffrrååggoorr  eelllleerr  ffuunnddeerriinnggaarr  kkoonnttaakkttaa  ddiinn  ssttuuddiiee--  oocchh  yyrrkkeessvväägglleeddaarree,,  
AAnnttaaggnniinnggsseennhheetteenn  SSjjuuhhäärraadd  eelllleerr  bbeessöökk  vvåårr  hheemmssiiddaa  wwwwww..ggyymmnnaassiieevvaallssjjuuhhäärraadd..ssee..            
  
  
  
  
  


