Mitt gymnasieval
På denna blankett kan du göra ditt gymnasieval inom Göteborgsregionen.
Läs anvisningarna på blad 2 innan du fyller i blanketten.

*Förnamn:

*Efternamn:

*Adress:

*Personnummer (10 siffror):

*Postnummer och postort:

*E-postadress:
*Telefonnummer:
*Nuvarande skola:

*Klass:

Jag har läst modersmål (om annat än svenska).
Ange språk:

Land (om annat än Sverige):
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*Program:

*Gymnasieskola:

Önskad inriktning:

Extraval (t.ex. idrott, individuellt val, instrument, profil, språkval):

*Program:

*Gymnasieskola:

Önskad inriktning:

Extraval (t.ex. idrott, individuellt val, instrument, profil, språkval):

*Program:

*Gymnasieskola:

Önskad inriktning:

Extraval (t.ex. idrott, individuellt val, instrument, profil, språkval):

*Program:

*Gymnasieskola:

Önskad inriktning:

Extraval (t.ex. idrott, individuellt val, instrument, profil, språkval):

2

3

4

*Skolkommun:

* obligatoriskt att fylla i
Annan information:

Datum och sökandens underskrift:
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Mitt gymnasieval

Anvisningar
Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter. 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 ditt gymnasieval som möjligt.
Du får gärna ange vilken inriktning du önskar, om du
redan har bestämt dig. Antagning till inriktning i år 1
får göras till Estetiska programmet,
Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet
och Naturbruksprogrammet samt till
lärlingsutbildning.
Val till inriktning i år 2 görs på skolan.
Vill du göra fler än 4 val kan du använda fler blanketter
som du numrerar.

Extraval
När du gör ditt gymnasieval kan du på vissa program
göra extraval i idrott, individuellt val, instrument, profil
och språkval. På ansökningswebben www.indra2.se kan
du antingen söka på extravalets namn i sökrutan eller
välja den under valet Fler sökalternativ – Extraval.
• Idrott, ange vilken idrott du sökt som RIG eller
NIU alternativt kurser i Idrott och hälsa.
• Individuellt val, ange vilken kurs du önskar läsa
som startar i år 1.
• Instrument, ange ditt instrument eller sång om
du söker Estetiska programmet inriktning Musik.
• Profil, ange ditt önskemål.
• Språkval krävs om du väljer
Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet,
Naturvetenskapsprogrammet och/eller
Samhällsvetenskapsprogrammet. Ange språk och
nivå, nybörjare (steg 1) eller fortsättning (steg 3).

Datum och underskrift
Ange dagens datum och din underskrift.
Bifoga kopia av slutbetyg/terminsbetyg från
grundskolan och övriga handlingar du önskar
åberopa, exempelvis personligt skäl för ansökan till
annan ort, uppgift om planerad flytt eller skäl för
bedömning i fri kvot.
Skanna blanketten (format pdf) och mejla den till
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se eller
skicka med post till Göteborgsregionen,
Gymnasieantagningen, Box 5073, 402 22 Göteborg.
När ditt gymnasieval är registrerat kommer du att få
inloggningsuppgifter till ansökningswebben skickade
till din e-postadress. Vänligen logga in och kontrollera
ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen för
eventuella justeringar inför slutantagningen.

Talerätten – elevens val och ansvar
Enligt Skollagen (29 kap 12 § Skollagen) har den som
fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan vid ansökan till
gymnasieskola. Det innebär att det är sökande elev
själv som väljer och är ansvarig för sin ansökan. Det
innebär också att den sökande har skyldighet att
hålla sig informerad om vad som gäller rörande
gymnasievalet. Den som hjälper den sökande kan
inte hållas ansvarig om den sökande gjort fel i sitt
gymnasieval för att sökande misstolkat eller inte
tagit reda på vad som gäller.

Du hittar även informationen på webben:
www.indra2.se

Kontakt
Göteborgsregionen, Gymnasieantagningen
Box 5073, 402 22 Göteborg
031-335 51 30
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se
www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen

Annan information
Här kan du exempelvis ange om du ska flytta eller har
LMA-nummer.
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