
På denna blankett kan du göra din ansökan. Läs anvisningarna 
på sidan 2 innan du fyller i blanketten. 

Gymnasieingenjörsutbildning - Teknikprogrammet år 4, 2022 

Ansökan till Teknikprogrammet år 4 

Person- och kontaktuppgifter 

Förnamn och efternamn: Personnummer (10 siffror): 

E-post: Telefon: 

Nuvarande eller tidigare gymnasieskola och program 

Skola: Kommun: 

Program: Inriktning: 

Sökt utbildning 
Profil, eventuell utgång Skola Kommun 
1. 

2. 

3. 

4. 

Ort och datum Underskrift 



Gymnasieingenjörsutbildning - Teknikprogrammet år 4, 2022 

Anvisningar 

Denna ansökningsblankett gäller för dig som 
söker till teknikprogrammet år 4 inom 
Göteborgsregionen.  

Personuppgifter 
Fyll i dina personuppgifter samt kontaktuppgifter, 

Texta tydligt! 

Sökt utbildning 
Ange vilket program du söker till i första hand, andra 

hand osv. samt gymnasieskola. Dina val prövas i den 

ordning som du har rangordnat dem: val 1, val 2, val 3 osv. 

och du placeras på det val där dina betyg uppnår aktuell 

antagningspoäng. Du kan endast bli antagen på ett val 

inom Göteborgsregionen. Om du blir antagen på ett val är 

de lägre valen inte längre aktuella. Antagningen strävar 

alltid efter att erbjuda dig en plats så högt upp i din 

ansökan som möjligt. 

Bilagor att bifoga 

• Kopia på studieplan med pågående kurser
• Kopia på examensbevis 

Obs! Om du studerar på gymnasieskola ska kopia 
på examensbeviset kompletteras senast den 17 juni. 

Datum och sökandes underskrift 
Ange dagens datum och din underskrift. 

Bifoga kopia av examensbevis/studieplan från 
gymnasieskolan.  

Skanna blanketten (format pdf) och mejla den till 
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se 

När din ansökan är registrerad kommer du att få 
bekräftelse skickat till din e-postadress. 

Kontakta Gymnasieantagningen för eventuella 
justeringar inför antagningen.  

Du hittar även information på webben 
Göteborgsregionens integritetspolicy kan du läsa på 
goteborgsregionen.se/integritetspolicy 

www.goteborgsregionen.se/teknikprogrammet4 

Kontaktuppgifter 
Göteborgsregionens Kommunalförbund 
Gymnasieantagningen 
Box 5073 
402 22 Göteborg 

031-335 51 30 
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se

Ansök senast 
5 maj!
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