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Frågor och svar:
Studie- och yrkesvägledare
Hur ansöker jag till gymnasiet?
Du gör ditt gymnasieval på Indra2.

Hur loggar jag in för första gången?
Du som går i årskurs nio och är folkbokförd i och går skola i Göteborgsregionen får
inloggningsuppgifter hemskickade med post, inför att ansökningsperioden startar i
december. Följ instruktionerna i brevet för att logga in första gången på
Göteborgsregionens ansökningswebb Indra3 för att göra ditt gymnasieval.

Vad gör jag om jag saknat lösenord?
Du som går i årskurs nio och är folkbokförd i och går skola i Göteborgsregionen får
inloggningsuppgifter hemskickade med post, inför att ansökningsperioden startar i
december. Följ instruktionerna i brevet för att logga in första gången på
Göteborgsregionens ansökningswebb Indra3 för att göra ditt gymnasieval.

Hur många gymnasieval kan jag göra?
Du kan som mest göra 30 val.

Vilka betyg är det jag söker med?
I den preliminära antagningen (som görs i april) så är det dina höstterminsbetyg som
används för att visa på hur du ligger till preliminärt på de utbildningar du sökt till.
Tänk på att antagningspoängen till många program höjs till den slutliga antagningen.
Bara för att du hade tillräckliga betyg i den preliminära antagningen betyder inte det
att dina betyg kommer att räcka till antagning i slutantagningen. Den slutliga
antagningen som görs i slutet på juni baseras på dina slutbetyg från grundskolan

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?
För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen
plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir
då 340 poäng. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.
Betygsvärden: A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 (det vill säga inte godkänt)
Räkna ut ditt meritvärde på Skolverkets hemsida:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/rakna-ut-ditt-meritvarde
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Vad krävs för att bli behörig till ett nationellt program?
Behörigheten är olika beroende på vilket program du söker. För att vara behörig till de
12 yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som
andraspråk engelska matematik plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill
säga i 8 ämnen totalt.
Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst. Du är behörig till ett högskoleförberedande
program om du har minst E i betyg i · Svenska eller svenska som andraspråk ·
Engelska · Matematik och i minst nio ämnen till (vissa program kräver att speciella
ämnen ingår i de nio ämnena). Till vissa högskoleförberedande program behöver du
ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka. · För
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i
de nio ämnena med minst E i betyg. · För ekonomiprogrammet, humanistiska
programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religion och
samhällsvetenskap ingå i de nio ämnena med minst E i betyg.

Vad händer om jag inte är behörig?
Om du inte är behörig till nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram.
Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen
du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på. Prata med din
studie-och yrkesvägledare om introduktionsprogram.

Vad gör jag om mina betyg inte stämmer?
Om något av dina betyg är felaktigt, kontakta din skola och be dem skicka rätt betyg
till Gymnasieantagningen.

Vem får söka till gymnasiet?
Om du är folkbokförd i Sverige kan du ansöka till en gymnasieutbildning från och med
det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får
inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning. Om du inte är folkbokförd i Sverige
utan exempelvis asylsökande kan du ansöka till en gymnasieutbildning om den
påbörjas innan du har fyllt 18 år. Om du är över 18 år ska din hemkommun först
besluta om du har rätt till utbildning.

När är sista dagen att ansöka?
Sista ansökningsdag på webben är 1 februari kl 16. Möjligheten för dig som elev att
själv göra ditt gymnasieval via webben stänger då. Därefter kan endast studie- och
yrkesvägledare göra eventuella ändringar i gymnasievalet

Grundmall

2 (2)

