Guide Hur du läser och svarar på
ditt slutliga
antagningsbesked

Slutlig antagning
Du ser ditt slutliga antagningsbesked via ansökningswebben. Du
kommer till ansökningswebben genom att gå in på
www.gymnasievalsjuhärad.se och klicka på ”Ansökningswebb”.
Men innan du går dit läs igenom information under ”AntagningSlutlig antagning”.

Ansökningswebben
När du tryckt på ”Ansökningswebb” länkas du till
ansökningswebben. Första sidan du kommer till ser ut såhär:
Här väljer du
verksamhet
”Antag”.

Här hittar du
aktuell information
för perioden

Logga in genom att
fylla i ditt
användarnamn och
ditt lösenord här.

Ansökningswebben
När du loggat in kommer du till din sida. Du trycker på ”Min ansökan” för att se ditt slutliga antagningsbesked.
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Du trycker på ”Min ansökan” för att komma till ditt slutliga antagningsbesked.
Kontrollera att du har valt rollen Sökande intag / Antagning till hösten 2019 om
du har flera roller.

Slutligt antagningsbesked
Den slutliga antagningen görs i slutet av juni och släpps senast 1 juli. 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 ser du vilket val du
blivit antagen på.

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.
Valet du blivit antagen på
är också grönmarkerat.

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
Du måste svara på ditt antagningsbesked. Det gör du genom att klicka 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.

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
För att se ditt svar igen kan du trycka på ”Skriv ut”, då får du upp din ansökan med ditt
svar. OBS! Du behöver inte skriva ut och skicka ditt svar till oss. Det räcker med att svara
via ansökningswebben.

Här ser du vad
du svarat.

Att tänka på när du svarar på ditt antagningsbesked!
• Du ska ALLTID svara på ditt antagningsbesked. Du svarar via ansökningswebben.
• Om du har fått ett antagningsbesked via posten går det bra att fylla i bifogad
svarstalong. Viktigt då är att du skriver under svarstalongen, annars är den inte giltig.
• 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. Du kan alltså inte stå kvar som reserv för att se om du kommer in och
sedan välja mellan dina val, utan får du en ny plats är det den som gäller och den
gamla platsen är redan borttagen.
• 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.

Frågor?
Har du några frågor kontakta din Studie-och
yrkesvägledare eller Antagningsenheten
Sjuhärad.

