
 

Tidsplan för gymnasieansökan 

Första veckan på vårterminen får 
eleverna sina inloggningsuppgifter 
inför gymnasievalet som sker via  

Uppsala.dexter-ist.com 
 

21 januari Annsökningswebben öppnar 

15 februari Sista dag för gymnasieansökan 

15 april Preliminärt antagningsbesked 
(bygger på HT-betyg) 

29 april Omval kan göras hos SYV 

15 maj Sista dag för omval 

1 juli Slutligt antagningsbesked 
(bygger på VT-betyg) 

 13 juli Sista dagen att svara på antag-
ningsbeskedet 

 

Kom ihåg att lämna din kvittens 
(lappen du skriver ut, skriver un-
der när du gjort ditt gymnasieval) 

CHECKLISTOR 

INFÖR 

GYMNASIEVALET 

Läsåret 22/23 

Inloggningsuppgifter 

Användarnamn 

________________________ 

Lösenord 

______________________ 

Ämne Betyg Poäng 

Bild   
Biologi   

Engelska   
Fysik   

Geografi   

Hem- & 
Konsumentkunskap 

  

Historia   

Idrott & hälsa   
Kemi   
Matematik   
Moderna språk   

Modersmål   
Musik   
Religion   

Samhällskunskap   

Slöjd   
Svenska/Svenska som 
andraspråk 

  

Teknik   

Summa meritvärde   

16/17 ämnen räknas ihop för meritvärdet 

Räkna ut ditt meritvärde 

Betygsskala 

A = 20,0p 

B = 17,5p 

C = 15,0p 

D = 12,5p 

E = 10,0p 

F = 0 p 



Så väljer du 

 Samla information, broschyrer och    
kataloger 

 Gå på öppet hus på gymnasieskolorna  

 Prata med dina lärare och föräldrar 
om dina val, så du får rätt stöttning  

 Se till att få stöd och hjälp med      
skolarbetet 

 Prata med din SYV (studie- & yrkes-
vägledare) för att få stöd i ditt val 

 Var aktiv! 

Tänk på att gymnasieskolorna 
inte erbjuder alla program och    

inriktningar på sina skolor 

  Så kan du som förälder hjälpa till 

 Lyfta fram ditt barns starka sidor och 
egenskaper 

 Hjälpa till med att sortera bland de 
broschyrer som kommer hem i brev-
lådan 

 Följa med när gymnasieskolorna har 
öppet hus och tillsammans granska 
möjliga utbildningar och skolor  

 Hjälpa till att formulera kortsiktiga och 
långsiktiga mål, vilket kan vara svårt 
när man lever i nuet 

 Titta tillsammans på gymnasie-
antagningens hemsida, uppsala.dexter
-ist.com för att hitta information om 
gymnasieskolor och program samt 
mycket annan nyttig information. 

Länktips 

Uppsala.dexter-ist.com 

utbildningsguiden.skolverket.se 

gymnasium.se 

gymnasieguiden.se 

framtidsvalet.se 

jobbafrisk.se 

programvaljaren.se  

www.rf.se  -riksidrottsförbundet 

elitidrottsgymnasier 

yrmis.se/kategori/filmer/yrkesfilmer/ 

arbetsformedlingen.se 

 

 

  Checklista inför valet 

Dessa punkter kan vara bra att ta med till 
gymnasieskolornas Öppet hus 

 Mål med dina studier - arbeta direkt 
eller studera vidare 

 Stöd för studierna: SYV, speciallärare, 
skolsköterska, skolkurator 

 Mänsklig skolmiljö: mottagande,       
värdegrund, elevdemokrati 

 Fysisk skolmiljö: lektionssalar, matsal, 
skolhuset, idrottshall, bibliotek 

 Resväg till skolan 

 Plats för personlig utveckling genom    
t ex estetiska verksamheter, idrott mm 

  Sammanfattning - Gymnasiet 

IM (introduktionsprogram) 

För dig som inte hinner nå behörighet till ett  
      nationellt gymnasie- 

program 

 

6 Högskole-
förberedande program 

 

Behörighet =   lägst 

betyget E i                            
ma, eng, sv/sva 

+ 9 ämnen 

 

12 Yrkesprogram 
 
 

Behörighet =   lägst  

betyget E i  

ma, eng, sv/sva 

+ 5 ämnen 

Ekonomi Barn och Fritid 

Estetiska  Bygg och Anläggning 

Humanistiska El och Energi 

Naturvetenskap Fordon och Transport 

Samhällsvetenskap Försäljning och Service 

Teknik Hantverk 

 Hotell och Turism 

 Industritekniska 

 Naturbruk 

 Restaurang och Livsmedel 

 VVS och Fastighet 

 Vård och Omsorg 


