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Vanliga frågor kring gymnasieansökan  
Utbildning Skaraborgs hemsida: www.utbildningskaraborg.se 

SENT OMVAL 

Jag är inte nöjd med det jag har kommit in på. Hur ska jag göra för att byta 

program? 

När den slutliga antagningen är klar, kan ändringar av val endast göras till program med 

lediga platser. Fyll i en ny ansökan via ansökningsblanketten (sent omval) och posta eller 

mejla in den till Antagningskansliet. 

Bara de val som är ändrade kommer att räknas som sena val, men i blanketten fyller du i 

alla din val i den ordningen du vill ha dem. 

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare innan du gör ett sent omval. 

 

Var någonstans kan jag se att det finns lediga platser? 

Gå in på www.utbildningskaraborg.se 

Klicka på LOGGA IN:  

Klicka på ordet statistik:  

 

 

 

http://www.utbildningskaraborg.se/
http://www.utbildningskaraborg.se/
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EJ ANTAGEN 

Jag har inte kommit in på det program jag har sökt. Varför? 

1. Ej behörig 

2. För lågt meritvärde. På antagningsbeskedet framgår det hur många poäng som krävs 

för programmet man sökt. Om man är behörig står man som reserv till högrehandsval. 

3. Andrahandsmottagen eller ej mottagen som sökande 

4. Sent inkommen ansökan 

 

Jag har inte fått något antagningsbesked alls. Varför? 

Du kan se ditt antagningsbesked digitalt genom att logga in på utbildningskaraborg.se 

 

Vad är IM? 

Det finns fyra olika introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter.  

Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för 

arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska 

bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.  

 

De fyra introduktionsprogrammen är: 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Individuellt alternativ 

• Språkintroduktion 

 

Jag vill nu söka IMV (Programinriktat val) eller IMY (Yrkesintroduktion). Hur 

gör jag? 

Om du inte är behörig till ett nationellt program och saknar något enstaka betyg kan du 

söka en IMV eller IMY-plats.  

Fyll i en ny ansökan via ansökningsblanketten (sent omval) och posta eller mejla in den 

till Antagningskansliet. Samma regler gäller för IMV/IMY som för nationella program. Sen 

ansökan = i mån av plats. 

Du kan också kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med en ev. 

individuell lösning. 
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LÖSENORD 

Jag har tappat bort mitt lösenord/mina inloggningsuppgifter för att logga in och 

se min ansökan/antagning. Hur kan jag få lösenordet igen? 

Om vi har registrerat, eller om du själv har skrivit in, aktuell e-postadress i 

ansökningswebben kan du hämta ut dina inloggningsuppgifter via ”Glömt lösenordet? 

Klicka här”. 

 

Du skriver in ditt personnummer och klickar på "Skicka in". Ett e-postmeddelande med 

dina inloggningsuppgifter skickas då till den e-postadress vi har registrerad på dig. 

OBS! Denna funktion fungerar endast om du angivit rätt e-postadress. Om du ofta byter 

e-postadress, kan det vara bättre att ange vårdnadshavares e-postadress. 

Om du tappar bort/glömt ditt lösenord kan du även kontakta din studie- och 

yrkesvägledare för att få ett nytt 
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MERITVÄRDE 

Mitt meritvärde är felaktig, jag ska ha mer poäng. Hur räknas meritvärdet fram? 

1. Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen i ditt slutbetyg från 

grundskolan. 

Från och med antagningen till läsåret 2014/2015 är det möjligt att få 340 i meritvärde, 

jämfört med tidigare 320. Endast de elever som läst moderna språk som språkval kan 

räkna 17 betyg och får därigenom tillgodoräkna sig även detta betygsvärde. För 

utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med. 

2. Något är felrapporterat in i vårt antagningssystem. Kontakta din skola för att se över 

betygen. Vi kan inte ta emot betygsändringar via telefon utan kräver ett betygsdokument 

som är skickat från skolan. 

 

Antagningspoängen i preliminärantagningen var mycket lägre i våras. Hur kan 

det vara mycket högre nu? 

1. Antagningspoängen i preliminärantagningen bygger på elevernas höstterminsbetyg. 

Generellt är elevernas vårterminsbetyg högre än höstterminsbetygen. 

2. Nya sökande med höga betyg kan ha sökt programmet i omvalsperioden 

 

Kan man komplettera betyg under sommaren? 

Ja, man kan lämna in betyg fram till skolstarten. Observera dock att betyg inkomma 

efter den 24 juni, kan endast antagning ske till de program som har reservplatser. Vi 

räknar om ditt meritvärde och blir du behörig, kan du antingen bli antagen eller reserv till 

programmet. 
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RESERV 

Jag står som reserv – när får jag reda på om jag har kommit in? 

I början av augusti gör vi den första reservantagningen. Då har svaren från alla elever 

registrerats och därmed har lediga platser uppstått. Efter denna antagning skickar vi ut 

nya antagningsbesked till berörda elever. Sedan pågår reservantagning fram till den 15 

september och eleverna blir då kontaktade via brev eller telefon från oss. 

Om du är reserv har du också fått ett reservplatsnummer. När det är din tur tas du in på 

din reservplats. Du kan flyttas både upp och ner i reservnummerordningen beroende på 

om antagningskansliet får in felaktigheter eller angelägna skäl som måste prioriteras före 

dig.  

 

Jag står som reserv nr 5 - hur stor chans har jag att komma in? 

Det är omöjligt att svara på hur stor chans man har att komma in, men det finns några 

saker man kan titta på för att skapa sig en uppfattning om antagningsläget, antal platser 

på programmet, antal sökande och meritvärdet. 

 

Jag har kommit in på mitt val 2 och står som reserv till val 1. Men jag står hellre 

som reserv till val 3. 

Har du kommit in på val 2 och står som reserv på val 1, så är det detta som gäller. Alla 

alternativ som står efter ditt val 2 ”faller” bort och är inte längre aktuella. De platserna 

ha gått till andra elever. Antagningssystemet går ut på att eleverna ska komma in på 

programmen i den ordningen de har rangordnat dem. 

Är man intresserad av lägrehandsval måste man göra ett sent omval och därmed hamna 

sist i kön. 
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SVARA PÅ ANTAGNING 

Hur ska jag svara på antagningen? 

Svarar gör du via www.utbildningskaraborg.se (via LOGGA IN). Senast den 31 juli. 

Om du har sökt en utbildning utanför vårt antagningsområde får du även ett 

antagningsbesked via dem. På antagningsbeskedet ska det alltid stå hur man svarar. I 

praktiken kan du bli antagen till program inom vårt antagningsområde, men även till 

program utanför vårt antagningsområde. Viktigt att du svarar alla antagningsområden du 

har blivit antagen till. 

 

 

 

 

Jag vill veta vilken klass jag hamnar i? 

Det kan enbart den skola du har blivit antagen till svara på. 

 


