
Välkomna till informationsträff 
om gymnasievalet 2019

Karin Löfgren, studie- och yrkesvägledare

Vägledningscentrum 



Kvällens innehåll

• Bra att känna till
• Program

• Gymnasiestruktur

• Behörighet och poängsystem

• Händelser under året

• Viktiga datum 

• Ansökan 

• Hur välja gymnasieprogram och 
skola?

• Skillnad yrkesprogram och 
högskoleförberedande program

• Tips på hur stötta sitt barn



Välkomna att höra av er!

SYV- på Vasaskolan
Amanda Klasson 
072-856 68 87
Amanda.klasson@educ.goteborg.se

Vägledningscentrum Drop in
Skånegatan 20 

Öppettider 
Tisdag, Onsdag, Torsdag  kl. 13.00 – 18.00, Fredagar kl. 12.00 – 15.00

mailto:Amanda.klasson@educ.goteborg.se


Vägledningscentrums Drop in verksamhet 
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Drop in

Skånegatan 20

Ska komplettera den vägledning som sker på skolan

Vägledningscentrums Drop in ger stöd åt elever i Göteborgs stads grund- och 

gymnasieskolor samt fristående skolor som tecknat avtal samt alla Göteborgs 

ungdomar upp till 20 år som inte har en skoltillhörighet.

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Stängt 13:00-18:00 13:00-18:00 13:00-18:00 12:00-15:00



Vad kan ni förvänta er för stöd på Drop in?
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• Drop in verksamhet

• Öppen yta + möjlighet till samtalsrum

• Samarbetar med KAA, IM- Slussen och Språkslussen för 

att minimera risken att ungdomen ska falla mellan stolarna.

• Kontakta oss via: info.vagledning@educ.goteborg.se

• Hemsida för mer information om Vägledningscentrum samt 

för eventuellt avvikande öppettider:

www.goteborg.se/vagledningscentrum

mailto:info.vagledning@educ.goteborg.se


SEP OKT NOV FEBJANDEC MAR JUNIMAJAPR JULI AUG

Gymnasiedagarna 

9-11 okt

HT-betyg Slutbetyg

Slutantagning

Besked om gymnasieplats

baserat på slutbetyg

Gymnasiet 

börjar!

Öppet hus på gymnasieskolorna

Ansökan till gymnasiet  

stänger

Ansökan till gymnasiet 

öppnar

Preliminärt 

antagningsbesked,

baserat på HT-

betygen. Ej giltigt!

Ändringar kan göras 

hos SYV vid behov.

Sista dagen 

att kunna göra 

eventuella 

ändringar i 

ansökan. Ansökan elitidrott 

stänger

Ansökan för IM-program 

stänger. 

Vid risk för F i slutbetyg.

Vägledningssamtal med elever



Vad finns det att välja på?

18 stycken nationella gymnasieprogram

Cirka 60 stycken inriktningar

samt…



Andra utbildningar…

Spetsutbildningar (t.ex. utökade kurser inom matematik, naturvetenskap, 
samhällskunskap och humaniora)

International Baccalaureate; IB
Göteborg: Hvitfeldska gymnasiet & IHGR

Kungsbacka: Aranäsgymnasiet

Riksrekryterande program:

T.ex. Sjöfartsteknik, Tågteknik, Flygteknik, Marinteknik, Yrkesdansarutbildningen, 
Samiska näringar



Riksidrottsgymnasium (RIG), samt
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

• Särskild ansökningsblankett (kontakta sitt förbund/sin 
förening)

• Antagningen sker genom två ansökningsprocesser:      
dels en idrottslig och dels en skolmässig

• Tidigare ansökningsdatum (vissa har redan 15:e oktober…)

Elitidrott



Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet



Yrkesprogram

El och energi Fordon och transport

Hotell och turism Bygg och anläggning

Vård och omsorg Restaurang och livsmedel

Barn och fritid Handel och administration

Naturbruk Hantverk

VVS och fastighet Industritekniska



Vad är skillnaden?

Högskoleförberedande

• Läsa, skriva, lyssna, analysera, 
diskutera…

• Krävs motivation för teoretiska 
studier

• Förberedelse inför vidare 
studier, ej yrke

• Alltid grundläggande behörighet 
till högskola

Yrkesprogram

• Utbildning till ett 
yrke/yrkesområde

• APL (praktik), mist 15 veckor

• Kontakt med arbetslivet (…livet 
utanför skolan)

• Grundläggande behörighet till 
högskola för de som vill



Programinriktat val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Inte behörig? 



Gymnasiestruktur

Läser kurser (t.ex. 50 poäng, 100 poäng, 200 poäng)

Ett betyg per kurs

3 år = 2500 poäng



Programstruktur 
totalt: 2500 poäng 

Gymnasiegemensamma ämnen

• Svenska 
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap     
• Religion
• Historia
• Naturkunskap* 
• Idrott & hälsa

* Ej Teknik- och naturvetenskapliga programmen

Programgemensamma ämnen

Inriktning

Programfördjupning

Individuellt val

Gymnasiearbete



Behörighet



Högskoleförberedande program

SV/SVA, MA, ENG + 9 andra ämnen

Ekonomi programmet 
Humanistiska programmet 
Samhällsvetenskapsprogrammet

- Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap

Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

- Biologi, Fysik och Kemi



Yrkesprogram

SV/SVA, MA, ENG + 5 andra ämnen



Exempel

Alla E= 160 poäng (170)

Alla C= 240 poäng (255)

Alla A= 320 poäng (340)



Antagningsbestämmelser

1. Måste vara behörig

2. De 16 bästa betygen räknas 

3. Modernt språk räknas in som ett 17:e ämne

Några utbildningar har test eller inträdesprov

Vårterminens betyg helt avgörande



Antagningspoängen på en skola beror på…

… antal platser på programmet

… antal sökande det året

… hur många poäng de sökande har

Det är inte skolorna som bestämmer poängen!



Fri kvot

Medicinska eller sociala skäl….



Hur välja program?
1. Vad vill du lära dig i skolan?

• Program

• Inriktning

Undersök programmens kursinnehåll!!

2. Hur vill du lära dig?

• Praktik och teori?

• Bara teori?

3. Vad vill du göra efter gymnasiet? 

• Jobba

• Studera vidare

• Annat



Hur välja skola?
• Öppet hus, öppet hus, öppet hus…

• Det är inte sant, bara för att alla säger det. (Skolverket)

• Kurserna i programfördjupningen och valbara kurser för individuellt 
val skiljer sig mellan skolorna. 

• Vad är viktigt för ditt barn att det finns på skolan?

SYV, skolsköterska, kurator, specialpedagog, bamba, matkort, 
idrottssal, bibliotek, grupprum, tysta studeringsrum, skåp, datorer, 
uppehållsrum, studentkår...? 



Flera val

1.
2.
3.
4.
5.
6.
… upp till 30 val kan läggas in i ansökan



Tips vid samtal 
- Få ungdomarna att reflektera

Vilka ämnen är du intresserad av?

Vad vill du lära dig under dina tre år på gymnasiet?

Hur kändes det på öppet hus?

Vad verkade bra?

Vad verkade mindre bra?

Vad krävs för att du ska trivas med dina studier på gymnasiet?

Vad mer behöver du ta reda på för att kunna bestämma dig?

När ska du ta reda på det?





Yrkeshögskola

Basår (MA/NO)

Högskola/Universitet

Vuxenutbildning Från 20 år

Folkhögskola Från 18 år

Högskoleprov

Prövningsenheten

Arbeta

Efter en gymnasieexamen finns det flera olika alternativ. 

Det viktiga är att ha en gymnasieexamen att kunna bygga vidare på.



Ta reda på mer

• Film och text om programmen www.gymnasieinfo.se

• Vad ska jag välja? – katalogen 
Vilka ämnen och kurser läser man i de olika programmen?

• Gymnasiedagarna och Future Skills på Svenska mässan

• Öppet hus på gymnasieskolorna

• Kontakta Amanda (SYV på skolan) och/eller Vägledningscentrum Drop in 
Skånegatan

http://www.gymnasieinfo.se/


Ansökan via www.indra2.se

http://www.indra2.se/


Att tänka på

• Vad är bäst för din ungdom?  

För att må bra? Trivas under sin gymnasietid? 

För att kunna gå klart gymnasiet?

• På vilket program har ungdomen möjlighet att få bra betyg?

• Alla yrkesprogram kan ge grundläggande behörighet till Högskola/Universitet.

Vuxenutbildning, Basår, Folkhögskola finns för att komplettera som vuxen.



www.indra2.se Gymnasieantagningen. Ansökan.

www.gymnasieinfo.se Information om program, inriktningar, skolor och yrken

www.framtidsvalet.se information om program, smarta tips att tänka på, vad händer 
efter gymnasiet?

www.arbetsformedlingen.se klicka på yrken/studier. Information om yrken. Vad 
arbetar man med, vilken utbildning krävs, arbetsmarknad m.m. 

www.jobbafrisk.se Information om branschkrav bl.a målare, livsmedel

www.studera.nu information om studier efter gymnasiet

www.grkom.se/gymnasieantagningen antagningspoäng tidigare år, gymnasiekatalog 
med mera

www.utbildnigsinfo.se matnyttig information om utbildning 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.jobbafrisk.se/
http://www.studera.nu/
http://www.grkom.se/gymnasieantagningen
http://www.utbildnigsinfo.se/


Tack för att ni lyssnat!

SYV- på Vasaskolan
Amanda Klasson 

072-856 68 87

Amanda.klasson@educ.goteborg.se

Vägledningscentrum Drop in
Skånegatan 20 

Öppettider 

Tisdag, Onsdag, Torsdag  kl. 13.00 – 18.00, Fredagar kl. 12.00 – 15.00

mailto:Amanda.klasson@educ.goteborg.se

