Så här gör du ditt
gymnasieval
på indra2.e

Så här gör du ditt gymnasieval
Hej
nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i och går i skola inom Göteborgsregionen
kan själv göra ditt gymnasieval på webben.

På ansökningswebben indra2.se hittar du information om program och gymnasieskolor inom
Göteborgsregionen. Du kan se dina betyg, få svar på vanliga frågor om gymnasievalet och det är också här
som du svarar på ditt antagningsbesked och får information om höstens skolstart.
Som hjälp längs vägen finns din studie- och yrkesvägledare. Tveka inte att fråga om det är något du undrar
över.

Så här gör du ditt gymnasieval på indra2.se

Alla elever i år 9 som är folkbokförda i och går i
skola inom Göteborgsregionen får
inloggningsuppgifter till webbplatsen för
gymnasievalet hemskickat per post lagom till
att gymnasievalet öppnar. Därefter skickas
inloggningsuppgifter endast till din registrerade
e‐postadress.
VIKTIGT! Tänk på att välja en e-postadress som
du kan använda under hela antagningsåret och
även under sommaren fram tills att
antagningen avslutas i september.

1

Fyll i ditt personnummer och
lösenord. Klicka på Logga in.

2
Fyll i din e-postadress
och ett eget valt lösenord.
Klicka på Spara.
Lösenordet måste vara minst
6 tecken långt och innehålla
minst en siffra eller en stor
Meddelande om att ett
bokstav.
e-postmeddelande har skickats
visas. Om du inte får något
mejl kan du gå in här igen och
klicka på Skicka nytt meddelande.

3

Ett mejl har skickats till din e-postadress .
Klicka på länken i mejlet för att bekräfta
din inloggning.

4
Fyll i ditt mobilnummer och
vårdnadshavares kontaktuppgifter.
Klicka på Spara.
NU ÄR DU INLOGGAD!

Genom att använda sökfältet kan du hitta
utbildningar som du är intresserad av.

Tidslinjen visar viktiga datum och
händelser under antagningsåret.
Orange informationsruta visar den
händelse som ligger närmast i
tiden.

Längst ner i sidfoten hittar du
kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen.

Högst upp i menyraden hittar du Frågor & svar som tar upp de vanligaste
frågorna om gymnasievalet. Under stjärnan
hamnar de utbildningar
som du valt att spara som favoriter. Under Mitt gymnasieval hamnar dina
val och under ditt namn finns möjlighet att se betyg och de
kontaktuppgifter som vi har till dig.

Här ser du meddelanden som vi har skickat till dig. De skickas också till din
e-postadress men ibland kan det finnas mer information här än du fått i mejlet.

I sökfältet kan du söka efter utbildningar genom att använda
enstaka ord som till exempel ett intresseområde, en skola eller
kommun. Träffarna visas i listan nedan.

Med hjälp av pilen vid programknapparna kan du läsa mer om vad varje
program handlar om. Vill du bara se en särskild inriktning bockar du för
den inriktningen i listan. För att se alla skolor som har programmet
oavsett inriktning, klickar du på hela programboxen.

Fler sökalternativ ger dig möjlighet att
göra fler urval som att söka på särskild
kommun och på utbildningens extraval
som t ex språkval eller instrument.

Om du klickar på utbildningens namn kommer du till
utbildningsvyn (visas i nästa bild) och klickar du på skolans
namn tar du dig till skolvyn.

Med knappen Idrott gör du dina idrottsval till
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
och riksidrottsutbildning (RIG). Extraval är
språkval, individuella val, profiler och
instrument som skolan erbjuder.

Med knappen Lägg till lägger du
utbildningen i ditt gymnasieval.

Om du klickar på skolans
namn tar du dig till skolvyn
där du ser de idrotter och
extraval som skolan
erbjuder.

Programstruktur visar programmets ämnen och
kurser. Under Information från… kan du läsa
skolans egna information.

Med hjälp av
Reseplaneraren kan du se
hur lång tid det tar att resa
till skolan med Västtrafik.

Utbildningsvyn beskriver programmet.
Här finns också länk till information om
utbildningen på andra språk.

Längst ner i utbildningsvyn ser du liknande
utbildningar på andra skolor.

Här hittar du information om
skolans Öppet hus då du kan
besöka skolan.

Här ser du din betygssumma och
din behörighet. Via länken Visa
Mina betyg och resultat kan du se
dina betyg per ämne och
eventuella resultat av idrott eller
färdighetsprov.

Den turkosa informationsrutan visar
viktig information om gymnasievalet.

Här finns dina
kontaktuppgifter. Se till
att de alltid stämmer!

Gymnasieval visar alla utbildningar som du eller din studie- och
yrkesvägledare lagt till i ditt gymnasieval. Du kan som mest göra 30
val. Du kan se och ändra inriktningar (som inte är på antagningsnivå),
extraval (språkval, individuella val, profiler och instrument), se om du är
behörig till sökt utbildning, ta bort utbildningen och ändra ordningen på
valen genom att dra och släppa.

Prata med din studie- och
yrkesvägledare om du har frågor
om ditt gymnasieval.

Lycka till med ditt
gymnasieval!

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som
har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är
storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.
I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att
utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma
satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få
ett så bra liv som möjligt.

