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INFORMATION OM DEN PRELIMINÄRA ANTAGNINGEN
TILL GYMNASIESKOLAN 2018
Vad krävs det för poäng för antagning – preliminärt
Hur ser det ut efter första ansökningsperioden
Den 16 april kan du logga in på www.gyantagningen.se med ditt lösenord och se din
poäng (ditt meritvärde) från höstterminsbetyget och vilken poäng som preliminärt är
lägsta poäng som krävs för antagning till utbildningarna som du har sökt. Det är
endast de sökande som är preliminärt behöriga som ingår i den preliminära
antagningskörningen. Det framgår vid sidan av din poäng vad lägsta poäng för
antagning är preliminärt.
Du kan också se antagningsgränser - lägsta poäng för antagning - för samtliga
utbildningar inom Storsthlm. Antagningsgränserna ligger på hemsidan per kommun,
skola och fristående gymnasieskola.
Tänk på att dessa antagningsgränser är preliminära. Erfarenheten från tidigare
år visar att antagningsgränserna kan bli något högre vid slutantagningen då betygen i
slutbetygen kan ligga något högre än i höstterminsbetygen. Antagningsgränserna
kan också ändras på grund av att sökande gör nya val under omvalsperioden.
För dig som har gjort färdighetsprov
Om du har gjort färdighetsprov till någon utbildning kan du se resultatet från det
provet när du loggar in på din ansökan.
Introduktionsprogram
Sökande till Programinriktat individuellt val och vissa Yrkesintroduktion ingår i den
preliminära antagningen.
Till övriga introduktionsprogram görs ingen preliminär antagning.
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Vill du ändra något i din ansökan?
Omvalsperioden 19 april – 15 maj
Om du vill lägga till eller ta bort utbildningar eller ändra ordningen mellan dina
tidigare val kan du göra det under tiden 19 april – 15 maj. Du gör ändringarna genom
att logga in med ditt lösenord på www.gyantagningen.se. Du bekräftar och skriver ut
din ansökan som ska undertecknas av dig och lämnas till din studie- och
yrkesvägledare (SYV). Om du inte går i skolan skickar du den utskrivna och
underskrivna ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Vill du inte ändra något i din ansökan?
Om du vill att din ursprungliga ansökan ska gälla
Slutantagningen görs under sommaren. Du loggar in för att se resultatet från
den 2 juli.
Om du vill att din ansökan som du gjorde till den 15 februari även ska gälla vid
slutantagningen så gör du inget ändringsval.
Lösenord
Om du inte har kvar ditt lösenord kan du gå in på www.gyantagningen.se
och klicka på ”Logga in” och ”Glömt lösenord” så skickas ditt lösenord till
din e-post. Du kan även kontakta din studie- och yrkesvägledare på
skolan eller maila till Gymnasieantagningen Storsthlm.
Dina kontaktuppgifter
När du är inloggad ska du kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.
Viktigt att din e-post och telefonnummer är ifyllt och korrekt.
Ytterligare frågor
Om du har frågor kring din ansökan och antagningen kan du kontakta din studie- och
yrkesvägledare eller vända dig till Gymnasieantagningen Storsthlm;
Mail:
Telefon:
Besök:
Besöksadress:
Postadress:

gyantagningen@storsthlm.se
08-580 080 00, måndag-torsdag 9.00-11.00
Torsdag 13.00-15.00
Fatburen, Södermalmsallén 36, hiss B plan 5
Gymnasieantagningen Storsthlm, Box 4404, 102 68 Stockholm
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