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Vad händer i 9:an?

• Klassinformation

• Vägledningssamtal hos SYV 
(elev/vårdnadshavare)

• Gymnasiedagarna 26 – 28 oktober
(kommer i år att vara digital) 

• Öppet hus på skolorna (nov - maj)

• Katalogen ”Vad ska jag välja”

• Ansökan december - februari



• Lösenord till www.indra2.se kommer i december 

• Preliminär antagningsbesked på HT- betyg under 
april

• Omvalsperiod  mitten av april - juni 

• Slutantagningsbesked kommer i slutet på juni 
månad

• Reservintagning augusti - september 

Tidplan

http://www.indra2.se/


Sammanlagt 18 olika nationella 
gymnasieprogram!

• 6 högskoleförberedande program

• 12 yrkesprogram

I dessa 18 olika program så har vi också olika inriktningar. Vi 
har idag 60 olika inriktningar.



Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet



Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Försäljning- och serviceprogrammet 

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet



Alla program kan ge grundläggande behörighet 
för högskolestudier! 

• Högskoleförberedande 
program

• Fler teoretiska kurser

• Lite mer läxor

• Snabbare studietakt

• Yrkesprogram

• Kurser mot yrket, med många 
praktiska inslag

• Lugnare studietakt i de teoretiska 
ämnena

• APL 



Behörighet för nationella program

• Yrkesprogram – minst 8 ämnen

– E i svenska, engelska, matte samt fem övriga ämnen

• Högskoleförberedande program – minst 12 ämnen

– E i svenska, engelska, matte samt nio övriga ämnen

– Ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och              

samhällsvetenskapsprogrammet:

E i alla SO-ämnen

– Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet:

E i alla NO-ämnen (ej teknik)



Betyg/Meritvärde: 

• A = 20p

• B = 17,5p

• C = 15p

• D = 12,5p

• E = 10p

• ________________________

• F = 0p 

• 16 bästa ämnena räknas alternativt 17 bästa ämnena om du 
har läst moderna språk 

• Max 340 poäng

• VT- betyget avgör

https://www.gymnasium.se/meritvarde/

• Några utbildningar har test/färdighetsprov/provspel 

https://www.gymnasium.se/meritvarde/


Antagningspoäng till de olika program och skolor!

• Antagningsstatistik för de föregående åren kan ses på 
www.indra2.se

http://www.indra2.se/


Alternativa utbildningsformer

• Spetsutbildning – fördjupning
Spetsutbildningar är för dig som siktar på vidare studier efter 
gymnasiet och har fallenhet för matematik, naturvetenskap, 
samhällsvetenskap eller humaniora

• IB – International Baccalaureate
(Internationell gymnasieutbildning som leder
till ett internationellt diplom och ger dig även behörighet till 
många universitet i utlandet)

• Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål

• Idrottsutbildningar
NIU & RIG



Vill DITT barn kombinera sitt idrottsintresse med 
sin gymnasieutbildning?

Det är möjligt!

• Det finns tre olika alternativ för dig som vill idrotta under gymnasietiden.
RIG – Riksidrottsgymnasiet, för dig som utövar idrott på elitnivå och 
genom en RIG utbildning får du möjlighet med gemensam träning med 
andra elever.
NIU – Nationellt godkänd idrottsutbildning, för dig som vill kombinera 
din utbildning med idrott, idrotten sker i samarbete mellan 
gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund.
LIU - Lokal idrottsutbildning, för dig som vill läsa extra idrott som 
individuellt val.

• Gemensamt för både RIG och NIU är att på utbildningarna läser du ämnet 
specialidrott upp till 700 poäng (av totalt 2500p).
Det tredje alternativet - LIU innebär att du läser kursen idrott och hälsa –
specialisering som individuellt val på ditt gymnasieprogram.

• Vissa har sista ansökningsdag redan 15:e oktober  



Vad händer om man inte är behörig???



IM – Program???

• Introduktionsprogrammen är till för dem 

som inte är behöriga till gymnasieskolans

nationella program

• Det finns 4 st. introduktionsprogram



Introduktionsprogram - IM

1. Programinriktat val

2. Yrkesintroduktion

3. Språkintroduktion

4. Individuellt alternativ





”bra att ha länkar inför gymnasieval”

• www.gymnasieinfo.se

• www.indra2.se

• www.goteborgsregionen.se

http://www.gymnasieinfo.se/
http://www.indra2.se/
http://www.goteborgsregionen.se/


Länk till filmer om gymnasievalet och de olika gymnasieprogram:

• https://www.youtube.com/watch?v=LRz5QSjQMms

• https://www.youtube.com/watch?v=HW29PstxGeA&list=PLlFjsfnhblWNswuU
WAltXkYpsV9OVV-HT

Länk till PRAO filmen:

• https://eduna.se/en-film-om-prao.html

Länk där du kan läsa om mer än 2000 olika yrken:

• www.framtid.se/yrken

Länk till intressetestet:

• www.gymnasieguiden.se/testet

• https://www.framtidsvalet.se/hogstadiet/intressetest/

• http://www.gymnasieinfo.se/valen/start.html

• https://www.studentum.se/yrkestest

https://www.youtube.com/channel/UCpdAYE6fAFse8vBQDK-O66w
https://www.youtube.com/watch?v=LRz5QSjQMms
https://www.youtube.com/watch?v=HW29PstxGeA&list=PLlFjsfnhblWNswuUWAltXkYpsV9OVV-HT
https://eduna.se/en-film-om-prao.html
http://www.framtid.se/yrken
http://www.gymnasieguiden.se/testet
https://www.framtidsvalet.se/hogstadiet/intressetest/
http://www.gymnasieinfo.se/valen/start.html
https://www.studentum.se/yrkestest


Studie- och yrkesvägledare

E-post: 

amir@syvgbg.se

0709 607 322

SYV på skolan:

13/9

27/9

25/10

29/11

13/12

mailto:amir@syvgbg.se


- Engagera er i era barns val 
- Hjälp dem med att svara på frågor 
- Prata med dem om valet & hur de tänker kring det 
- Låt ungdomarna välja själva, gör inte valet åt dem 
- Ni är viktiga & era åsikter är viktiga för era ungdomar

Pixabay.com


