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Instruktion inför gymnasievalet 

Ditt val gör du via sidan http://gymnasium.kronoberg.se, under Ansökan, sök här. 

Logga in med det användarnamn och lösenord du fått av din SYV. 

Min ansökan väljer du för att öppna ansökningsformuläret. Under mer info kan du se din adress, ditt 

betyg och eventuella språkval. Här kan du också, under Övrig information, lämna meddelanden om  
t ex olika val, flytt, önskat modersmål etc. Genom att välja Avbryt kommer du tillbaka till ansökan. 

Lägg till val ger dig tre möjligheter att utgå ifrån när du ska ange vilket/vilka program du väljer.          

Du kan lägga till val, ta bort dem eller byta rangordning på dem. 

Sök utbildningar inom Kronobergs län och samverkansområdets utbud                                             
Här hittar du de program som erbjuds i de angivna kommunerna.                    
Du kan välja att söka utbildning i en viss kommun, på en viss skola eller inom ett visst program.  

Sök utbildningar på friskolor                                        
Här hittar du de fristående skolor som finns registrerade i systemet och deras programutbud. 

Sök annan utbildning utanför Kronobergs län och samverkansområdets utbud                        
Här kan du göra val till program som inte erbjuds av din hemkommun och till friskolor som inte finns 
inlagda i systemet. Du utgår från vilken ort du vill söka till. Du fyller i ansökningskoden till det program 
du vill välja samt skriver i klartext vad programmet heter. Du måste också ange önskad inriktning och 
önskad skola, så att det inte blir några tveksamheter vad det är du söker till. Be din SYV om hjälp om 
du är tveksam hur du ska göra.                     

Sök alla utbildningar                     
Här kan du gå in om du vill se samtliga program som finns registrerade i systemet. 

Välj program i listan. Ditt val av program kan sedan behöva kompletteras med val av språk, 
modersmål, svenska som andra språk, annat val – allt beroende på vilket program och till vilken ort du 
valt. 

När du fyllt i alla uppgifter sparar du valet med OK eller ångrar med Avbryt. 
                       
Du kan ändra dina val, ta bort/lägga till eller ändra rangordning på dina val, så länge du inte har 
Bekräftat din ansökan.                                               
(Om du bekräftat och därefter vill ändra något måste du kontakta din SYV för att få ansökan upplåst 
igen.) 

Inriktning                          
På en del program väljer du inriktning redan till åk 1. Inriktningen framgår av ansökningskoden, t ex 
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad = BAHUS. Om du blir antagen är du 
garanterad den inriktning som visas i koden. Till övriga program får du ange en önskad inriktning 
redan nu vid valet till åk 1. Skulle du ångra ditt önskade inriktningsval har du möjlighet att välja annan 
inriktning till åk 2. Man kan bara ange en önskad inriktning per program. 

Modersmål / Svenska som andra språk                                                                              
Här anger du om du vill ha Modersmålsundervisning. Välj i rullisten bland de språk som idag erbjuds. 
Önskar du ett annat språk, välj ”Modersmål” och ange vilket språk du önskar under ”Mer info-Lämna 
information till antagningskansliet”. 

Svenska som andra språk erbjuds till elever med annat modersmål än svenska som ett alternativ till 
ämnet Svenska. 

Om du inte önskar något av dessa val, hoppa över, tryck OK och gå vidare. 
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Lärlingsutbildning                        
De lärlingsutbildningar som börjar i åk 1 har en egen ansökningskod.  

Språkval                        
Till vissa program där Modernt språk ingår, är det obligatoriskt att göra ett språkval (EK, HU, IB, NA 
och SA).                                                             
Om du söker ett program utanför vårt samverkansområde, där Modernt språk ingår, glöm inte ange 
önskat språk under ”Mer info-Lämna information till antagningskansliet”. 

Individuellt val/Annat val                      
Om du önskar fortsätta med språkval som du haft i grundskolan och inte har det som obligatorisk kurs 
så kan det vara valbart här. Vill du inte fortsätta med språk väljer du ”Ej språkval”. Vissa skolor 
erbjuder idrottsval eller annan profilering och i det fall du vill välja en sådan profil så anger du det här. 

Bilagor                       
Du kan lämna bilagor tillsammans med din ansökan. Det kan gälla t ex Särskilda skäl eller Dispens 

Engelska. Kryssa i rutan att bilaga bifogas ansökan. Din SYV hjälper dig med blanketten. 

Tänk på att allt som lämnas till Gymnasieantagningen är en offentlig handling. 

Bekräfta ansökan                        
När du är klar med din ansökan skall du bekräfta den genom att klicka på Bekräfta. Du skriver sedan 
ut ansökan och skriver under den. 

OBS ! När du har bekräftat din ansökan är den låst och du kan inte göra nya val eller ändra i ansökan. 
Om du ångrar dig måste du kontakta din SYV för att få ansökan upplåst igen. 

Ansökan ska sedan lämnas underskriven till din Studie- och yrkesvägledare 

Enligt den nya Skollagen 29 kap 12§ Talerätten, har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan i mål 
och ärenden, vilket innebär att ansökan bara behöver skrivas under av den sökande och inte av 
vårdnadshavare. Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt 
vid överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har 
uppnått 16 års ålder. 

********************************************************************************************************* 
ATT TÄNKA PÅ vid gymnasievalet 

- Välj minst två program, vår strävan är att så många som möjligt ska få sitt förstahandsval man 
är behörig till, men det finns ingen garanti för detta. 

-  
- Det är viktigt att du rangordnar dina val, för elev som tagits in på sitt förstahandsval prövas 

inte på lägre val. Kommer du inte in på förstahandsvalet prövas ditt andrahandsval osv. 
-  
- Kontroll sker mot andra utbildningsanordnare om du sökt till flera olika skolor/kommuner, men 

det kan ändå hända att du får flera antagningsbesked. Det är då viktigt att du skickar tillbaka 
svarstalongen till alla och meddelar om du vill ha platsen eller inte. Annars kanske du 
uppehåller en plats som du inte kommer att utnyttja och reserver kan inte kallas in förrän vi vet 
om ledig plats finns. 

Information om skolor, studievägar, behörighet, studiemedel m m kan du få på 

www.gymnasium.kronoberg.se, på skolornas hemsidor eller genom din SYV.  

      

      

 Lycka till med ditt gymnasieval !                                        
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