april 2016

INFORMATION OM DEN PRELIMINÄRA ANTAGNINGEN
TILL GYMNASIESKOLAN 2016
Vad krävs det för poäng för antagning – preliminärt
Din poäng och dina val
Den 14:e april, på eftermiddagen, kan du logga in på www.gyantagningen.se med ditt
lösenord och se din poäng (ditt meritvärde) och vilken poäng som preliminärt är lägsta poäng som
krävs för antagning till utbildningen. Det är endast de sökande som är behöriga, dvs. som har lägst
betyg E i de ämnen som krävs för behörighet till respektive nationellt program som ingår i den
preliminära antagningskörningen. Det framgår vid sidan av din poäng vad lägsta poäng för antagning
är preliminärt.
Du kan också se antagningsgränser - lägsta poäng för antagning - för samtliga utbildningar inom
Stockholms län och Håbo kommun. Antagningsgränserna ligger på hemsidan per kommun, skola
och fristående gymnasieskola.
Det är viktigt att tänka på att dessa antagningsgränser är preliminära. Erfarenheten från tidigare
år visar att antagningsgränserna oftast höjs vid den slutliga antagningen. Antagningsgränserna
kan också ändras på grund av att elever gör ändringsval under omvalsperioden.
För dig som har gjort färdighetsprov
Om du har gjort färdighetsprov till någon utbildning kan du se resultatet från det
provet när du loggar in på din ansökan.
Introduktionsprogram
Sökande till Programinriktat individuellt val ingår i den preliminära antagningen. Vissa
Yrkesintroduktionsprogram som ingår i samverkansavtal ingår i den preliminära antagningen.
Till övriga introduktionsprogrammen görs ingen preliminär antagning.
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Vill du ändra något i din ansökan?
Omvalsperioden 21 april – 16 maj
Om du vill lägga till eller ta bort utbildningar eller ändra ordningen mellan dina
tidigare val kan du göra det under tiden 21 april – 16 maj. Du gör ändringarna genom att logga in
med ditt lösenord på www.gyantagningen.se med samma lösenord som tidigare, bekräftar och
skriver ut ansökan som ska undertecknas av dig och lämnas till din studievägledare. Om du inte går
i skolan skickar du den utskrivna och underskrivna ansökan till Gymnasieantagningen Stockholms
län.
Observera att när du har ändrat dina val kan du inte längre se vilka antagningsgränser som gällde
för dina ursprungliga val eller för de nya du väljer i din ansökan. Lägsta preliminära antagningsgräns
framgår dock i statistik som finns på www.gyantagningen.se per program och skola.

Vill du inte ändra något i din ansökan?
Om du vill att din ursprungliga ansökan ska gälla
Den slutliga antagningen med slutbetygen görs i slutet av juni. Om du vill att din ursprungliga
ansökan som du gjorde till den 15 februari även ska gälla vid slutantagningen så gör du inget
ändringsval.
Om du är nöjd med din ursprungliga ansökan behöver du inte göra någonting alls.
Lösenord
Om du inte har kvar ditt lösenord ska du i första hand kontakta din studievägledare på
skolan. Kan inte din studievägledare ta fram ditt lösenord kan du skicka ett mail till
gyantagningen@ksl.se så kan du få ditt lösenord hemskickat per post.
Telefonnummer och E-post
Kontrollera att telefon/mobilnummer samt din E-postadress är korrekt och ifyllt. Detta
görs under ”Kontaktuppgifter”.
Ytterligare frågor
Om du har frågor kring antagningen kan du kontakta din studievägledare eller vända dig till
Gymnasieantagningen Stockholms län;
Postadress: Gymnasieantagningen Stockholms län, Box 4404, 102 68 Stockholm
Mail: gyantagningen@ksl.se

Telefon: 08-580 080 00 må-to kl.9-11

Besök: Torsdag 13.00-15.00 Fatburen, Södermalmsallén 36, hiss B plan 5
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