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Valet till gymnasiet
Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan.
Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar.
De nationella programmen är uppdelade i yrkesprogram och
högskoleförberedande program. Utöver dessa program så finns det
program med särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar samt
spetsutbildningar.
Samtliga kommuner inom Värmlands län samt Åmåls kommun har
tecknat ett samverkansavtal som innebär att samtliga elever som är
folkbokförda i Värmlands län och Åmåls kommun tas emot som
sökande i första hand oavsett vilket program eller inriktning man söker
till åk 1. Om man blir antagen i en annan kommun har man rätt till
inackorderingstillägg under förutsättning att man uppfyller kraven på
avstånd m.m.
Om man däremot söker ett program och inriktning (som erbjuds inom
Värmland och Åmål) i en kommun utanför Värmland och Åmål, s.k.
”frisök”, tas man emot i mån av plats. Man har då inte rätt till
inackorderingstillägg.
I denna folder kommer vi att informera om antagningsbestämmelser.
Ansökan till gymnasiet görs på webben. Användarkonto skickas ut till
elever i början av januari. Det är viktigt att ni sparar detta konto
eftersom man under sommaren kan se om man är antagen till ett
program eller vilken reservplats man ligger på.
För ytterligare information kontakta din studie– och yrkesvägledare. Se
även vår hemsida www.gyansokan.se som kommer att uppdateras
kontinuerligt.
Lycka till med gymnasievalet!
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Tidsplan
180105

Användarkonto skickas hem till elever.

180108

Webben (Dexter) öppnas

180207

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00
Sista dag att lämna in påskriven kvittens och eventuella
bilagor till studie- och yrkesvägledare

Vecka 10-11
(180305-180316)
Vecka 15
(180409-180413)

Antagningsprov Estetiska programmet
Preliminärantagningen presenteras på Dexter.
Preliminära besked.

180416

Webbansökan (Dexter) öppnas för eventuella omval.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp
din ansökan.

180509

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 12.00
Sista dag att lämna in påskriven kvittens (omval).
Sista dag att lämna in ansökan i fri kvot med bilagor
Sista dag att lämna in dispens för engelska

Vecka 26
(180625-180629)
180726

Slutlig antagning presenteras på Dexter.
Slutliga besked.
Sista svarsdag för elever som är antagna på lägrehandsval
(val 2 eller lägre).
Elever som är antagna på sina förstahandsval behöver inte
skicka in svarskortet mer än om man tackar nej till platsen.
Om du inte är tillgänglig under sommaren kan du i förväg
meddela antagningskansliet om du vill ha erbjuden plats eller
inte.

Vecka 31-37
(180730-180914)

Reservantagning

Vecka 32
(180806-180810)

Antagning till PRIV-platser
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Antagningsbestämmelser
Jämförelsetal
Ditt slutbetyg i åk 9 är avgörande för antagningen till åk 1.
För dig som slutar grundskolan 2013 eller senare värderas Dina betyg i de olika
ämnena enligt följande:
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng
Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan.
Om eleven fått betyg i fler ämnen förutom de 16 obligatoriska ämnena, t.ex. i
Modersmål eller Moderna språk inom elevens val, räknas meritvärdet ut på de 16
bästa betygen av dessa. Till detta meritvärde kan sedan betyget i Moderna språk
som språkval läggas till som ett 17:e betyg.
Observera att Modersmål inte räknas som ett Modernt språk och kan därför inte
räknas som ett 17:e betyg.
Vad krävs för behörighet?
Yrkesprogram
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra
ämnen.
Högskoleförberedande program
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra
ämnen.
Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå
i dessa 9 ämnen.
Om du väljer Naturvetenskaps– eller Teknikprogrammet måste ämnena
biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.
Färdighetspoäng
Om du söker Estetiska programmet såsom bild, musik, dans och teater kan du få
göra ett antagningsprov. Den färdighetspoäng som du eventuellt får här läggs till
ditt betyg och det är den poängen du söker på till detta program.
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Dispens från engelska
En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men
uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i
undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller
motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.
Fri kvot
Du kan begära att prövas i så kallad fri kvot. Du kan då hänvisa till medicinska
eller sociala skäl. Det gäller även den som har betyg vilka inte utan vidare kan
jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans betyg.
För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du söker.
För att ansökan till fri kvot ska behandlas måste ansökan vara komplett, d.v.s.
samtliga handlingar måste bifogas och vara undertecknade.
Riksrekryterande program/inriktningar
Innebär att elever från hela Sverige har möjlighet att söka.
Frisök
En elev som söker ett program/inriktning i en kommun utanför Värmland och om
programmet/inriktningen finns i Värmland tas eleven emot i andra hand. Det vill
säga sedan alla behöriga sökande tagits emot från
anordnarkommunen/samverkansområdet och från andra kommuner som inte
erbjuder denna utbildning samt sedan elever med särskilda skäl har tagits emot.
En sökande som tas emot i andra hand har inte rätt till inackorderingstillägg.
Beslut om mottagande
Om en elev sökt ett program utanför Värmland kommer man att få ett beslut från
den sökta kommunen om man tas emot som sökande i första eller andra hand.
Det är alltid den kommun man söker till som beslutar om mottagande.
Överklagan
Beslutet om att inte tas emot som sökande kan överklagas.
Överklagandet ska skickas in till den myndighet som fattat beslutet inom tre
veckor efter man fått beslutet.
Överklagan prövas av Skolväsendets överklagandenämnd.
Idrottsgymnasium
Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium oavsett var du bor och tas
emot som sökande i första hand.
Det finns också nationella idrottsutbildningar. Dessa utbildningar är inte
riksrekryterande men omfattas av s.k. frisök (se ovan).
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Antagning efter rangordning
Antagning sker strikt efter elevernas rangordning av valen på ansökan. Om du är
antagen på ditt 1:a-handsval är du inte aktuell för antagning eller reservplacering
på lägrehandsvalen.
Flyttning
Om du och/eller din familj planerar att flytta så ska ni lämna in blanketten
särskilda skäl där ni anger vart ni kommer att flytta.
När ni är folkbokförda på en ny adress ska ett personbevis skickas in till
antagningskansliet.
Andrahandsreserv
Om du ändrar ditt val efter ansökningstidens utgång så placeras du som
andrahandsreserv, d.v.s. efter de som är antagna och efter ordinarie reserver.
Lärlingsutbildningar
Några av kommunerna i Värmland kommer att erbjuda lärlingsutbildningar.
Lärlingsutbildningarna kommer att finnas med på webben (Dexter) som
valmöjlighet.
För vidare information om lärlingsutbildningar kontakta din studie– och
yrkesvägledare.
Programinriktat individuellt val - PRIV
De sökbara PRIV-platserna kommer att finnas med på webben (Dexter) som
valmöjlighet. Antagningen till de eventuella PRIV-platserna kommer att ske under
vecka 32. För vidare information om programinriktat individuellt val - PRIV,
kontakta din studie– och yrkesvägledare.
Idrottsgymnasier
För att komma in på en idrottsutbildning måste man bli antagen BÅDE på
antagningsprov och på programmet för att komma i fråga för idrottsutbildningen.
Detta gäller både RIG (Riksidrottsgymnasier) och NIU (Nationellt godkända
idrottsutbildningar).
Talerätt
En ny bestämmelse gäller fr.o.m. antagningen 2011. En elev som fyllt 16 år har
rätt att föra sin egen talan i ärende och mål. Detta gäller även vid ansökan till
gymnasieskolan. Det innebär att man som sökande till gymnasieskolan skriver
under sin ansökan själv.
Även om inte vårdnadshavare behöver skriva på kvittensen så är det ändå viktigt
att ni är överens om valen till gymnasieskolan. Söker man en utbildning till en
annan kommun uppstår kostnader både om man pendlar eller om man ska bo
inackorderad.
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Introduktionsprogram
För dig som inte är behörig
Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan. Det kan se
mycket olika ut i skilda kommuner, men här kan du läsa om fem
introduktionsprogram som kommunerna måste eller brukar erbjuda.
Preparandutbildning
Denna utbildning är till för dig som vill bli behörig till gymnasieskolan. Du läser
vanligtvis ett år på heltid.
Du som är behörig till ett yrkesprogram - men vill söka ett högskoleförberedande
program - kan också läsa denna utbildning.
Programinriktat individuellt val - PRIV
Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära
att bli behörig. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt
önskade program.
Behörighetskrav
Du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska
eller matematik + 4 ämnen.
Ett annat alternativ är att du har lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som
andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.
Det skiljer mellan olika kommuner inom vilka program de erbjuder PRIV-platser
och det finns inte heller något tvång för kommunerna att erbjuda sådana platser.
Yrkesintroduktion
Du ska få möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar
dig. Du får undervisning i skolan men får vanligtvis också göra praktik ute på en
eller flera arbetsplatser. Det ska också finnas möjlighet för att dig att läsa de
ämnen du behöver för att bli behörig.
En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram på
gymnasieskolan eller hjälpa dig att få ett arbete eller praktikplats.
Individuellt alternativ
Detta är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket
hjälp för att kunna nå gymnasieskolan. Du ska få en utbildning anpassad helt efter
vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat
som du önskar.
Språkintroduktion
Detta är tänkt för dig har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har
anlänt till Sverige.
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Antagningskanslierna i Värmland län/Åmåls kommun
Arvika
Antagningskansli Arvika
Tfn: 0570-826 80
E-post:
antagningvarmland@gyansokan.se
Karlstad
Kontaktcenter
Tfn: 054-540 00 00
E-post:
antagningvarmland@gyansokan.se

17. Gymnasieantagningen
671 81 ARVIKA

Karlstad-Hammarö
Gymnasieförvaltning
Elevantagningen
651 84 KARLSTAD
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