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September

Gymnasieinformation till alla klasser i årskurs 9.
Alla elever får boken ”Vad ska jag välja”
I mitten av september kommer du att kunna boka tid för samtal om
Ditt gymnasieval med mig.

Oktober

Gymnasiedagarna 2.0 med Future skills på Svenska Mässan,
Korsvägen 10- 12 oktober.
Klassen besöker mässan på onsdag 11 oktober kl: 13:00
Du kan även besöka gymnasiemässan tillsammans med dina föräldrar.
Mässan är öppen till kl:20:00 både tisdag den 10 oktober och onsdag
den 11 oktober. På torsdag stänger mässan kl 18:00.
OBS! Biljetten gäller som inträde för både dig och
dina föräldrar. Biljetten får du av din mentor.

November – januari

Öppet Hus på gymnasieskolor runt om i hela Göteborgsregionen.
Dagar och tider kan du läsa om på www.grkom.se/gymnasieantagningen

11 december

Gymnasieansökningarna kan börja registreras. Du kan göra det hos
mig eller själv gå in på nätet och fylla i din ansökan på
www.indra2.se. Du kommer att få ditt lösenord hemskickat.

2 februari

Gymnasievalet ska vara gjort!

April

Du kommer att få hem ett brev där det står vilket program och vilken
skola du preliminärt kommit in på.
(Preliminärt = ännu inte klart)
Kom ihåg! Den preliminära antagningen är bara en koll av läget. En
definitiv plats på gymnasiet får du först efter sommarantagningen i
juni. Antagningen görs på ditt slutbetyg som du får i juni när

grundskolan är klar!!

Juni

Runt midsommar görs den slutliga antagningen och besked skickas
hem med post.

Augusti

Är du reservplacerad till ett program/skola så startar
reservantagningen i början av augusti och håller på månaden ut.

Gunnel Olsson
Studie- och yrkesvägledare
Vägledningscentrum/Vasaskolan
Tel: 031 367 30 66
Mobil: 0730 699 566
E-post: gunnel.olsson@educ.goteborg.se

Mina tider på Vasaskolan:
måndag och tisdag kl: 08:30 – 12:00 jämna veckor
tisdag kl: 8:30 – 16:30 ojämna veckor
Välkommen!

