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Gymnasieskolans huvudmän - ca 1300 st skolor

Kommuner
och 

Regioner
Fristående



Nationella program



Gymnasieskolan har 18 nationella program

• 12 yrkesprogram

• 6 högskoleförberedande program

Alla är 
treåriga

15 veckor 
praktik

Yrkesexamen



18 nationella program

1. Barn- och fritidsprogrammet

2. Bygg- och anläggningsprogrammet

3. Ekonomiprogrammet

4. El- och energiprogrammet

5. Estetiska programmet

6. Fordons- och transportprogrammet

7. Försäljnings- och serviceprogrammet 2022 (HA)

8. Hantverksprogrammet

9. Hotell- och turismprogrammet

10. Humanistiska programmet

11. Industritekniska programmet

12. Naturbruksprogrammet

13. Naturvetenskapsprogrammet

14. Restaurang- och livsmedelsprogrammet

15. Samhällsvetenskapsprogrammet

16. Teknikprogrammet

17. VVS- och fastighetsprogrammet

18. Vård- och omsorgsprogrammet

59 
inriktningar

Många hundra 
lokala utgångar







Gymnasial lärlingsutbildning

1. Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett 
yrkesprogram. Är en utbildningsform.

2. En elev gör 50% på en eller flera arbetsplatser.

3. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som 
skolförlagd utbildning.

4. Ett lärlingsupplägg kan börja första, andra eller tredje 
läsåret.



Idrottsutbildning

RIG och NIU

• Elitsatsning

• 400 poäng

• Förstahandmottagen (avtal NIU)

• Måste genomgå två antagningar

LIU

• Allmänt idrottsintresse, en sport

• Många olika sporter erbjuds

• Inom individuella valet

Olika 
sökdatum

Sök i 
Dexter



Om du inte 
är behörig till 
ett nationellt 
program - IM

1. Individuellt alternativ

2. Programinriktat val

3. Språkintroduktion

4. Yrkesintroduktion





Hur kommer jag in på de 
olika utbildningarna?



Hur kommer 
jag in på ett 
program?

Behörig Meritvärde



Behörighet till gymnasieskola

• Behörighetskraven är olika på olika program

• Eleven antas alltid med utgångspunkt  från slutbetyget 
(betyget man får sommaren åk 9 = meritvärde)

• Avlutad grundskola
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Detaljer gällande behörighetskrav

1. Yrkesprogram: godkänt i minst 8 ämnen varav engelska, matematik och svenska 
måste ingå.

2. Ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och 
samhällsvetenskapsprogrammet: godkänd i minst 12 ämnen  varav engelska, 
matematik, svenska, geografi, historia, religion och samhällskunskap måste ingå.

3. Estetiska programmet: godkänd i minst 12 ämnen varav engelska, matematik och 
svenska måste ingå. Därutöver ingår antagningsprov.

4. Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet: godkänd i minst 12 ämnen 
varav engelska, matematik, svenska, biologi, fysik och kemi måste ingå.
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Meritvärde = sammanlagda slutbetyget åk 9

• Max 340 poäng - A i alla ämnen och 
eleven har läst 17 ämnen på 
grundskolan.

• Max 320 poäng – A i alla ämnen 
men eleven har inte läst modernt 
språk, eleven har då läst 16 ämnen 
på grundskolan.



Moderna språk och 
meritvärde

• Lättare att komma in på 
gymnasieprogram

• Högre meritpoäng i 
gymnasieexamen



KAA – kommunalt 
aktivitetsansvar

• Om man inte går skola

• Praktik, jobb, vägledning



Gymnasiestudier



Poängplaner 
och 
individuella 
studieplaner

Varje skola gör en
poängplan

Varje elev får en 
individuell studieplan



Poäng…

1. Läser totalt 2500 poäng under tre läsår

2. Kurser om 50-200 poäng

3. Kurser kan läsas per termin eller ligga över hela eller delar av 
läsåren

4. Ca 30 kurser under tre läsår

5. Ca 10 kurser per läsår

6. Ca 850 poäng per läsår (833,33)



Kurssteg – ett ämne, ett exempel

Matematik 1a, 100 
poäng

Matematik 1b, 100 
poäng Matematik 1c, 100 poäng

Matematik 2a, 100 
poäng

Matematik 2b, 100 
poäng Matematik 2c, 100 poäng

Matematik 3b, 100 
poäng Matematik 3c, 100 poäng Matematik 4, 100 poäng

Matematik 5, 100 poäng

Matematik –
specialisering, 100 

poäng, bygger på kursen 
matematik 4 och kan 

läsas flera gånger med 
olika innehåll.



Individuellt val

• 200 poäng som 
eleven väljer själv

• Värt att jämföra 
skolor – olika utbud



Betygsskalan 
på gymnasiet 
– som 
grundskolan

A – 20 B – 17.5

C – 15 D – 12.5

E – 10 F – 0



Vad krävs för gymnasieexamen?

Högskoleförberedande program
1. Studerar 2500 poäng

2. 2250 poäng med lägst betyget E

3. Minst E i Svenska 1, 2 och 3

4. Minst E i Engelska 5 och 6

5. Minst E i Matematik 1

6. E i Gymnasiearbetet

Yrkesprogram
1. Studerar 2500 poäng

2. 2250 poäng med lägst betyget E

3. Minst E i Svenska 1

4. Minst E i Engelska 5

5. Minst E i Matematik 1

6. E i Gymnasiearbetet

7. Minst E i 400 poäng i de 
programgemensamma ämnena

… eller ett 
studiebevis



Vad händer om elev får F?

Omläsning Prövning



Grundläggande behörighet till högskola och 
universitet

• Rätt att komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser och 
därmed få grundläggande behörighet för högskolestudier.

• Kan innebära utökad studieplan – mer än 2500 poäng (heltid)

• De kurserna behöver du ha E i för att få grundläggande 
behörighet (från ett yrkesprogram):

• Svenska 2 och 3

• Engelska 6



Närvaro? Gymnasiet 
är ju frivilligt!

1. Närvaro är bra grund för 
att lära sig, klara skolan 
och för att kunna visa vad 
man kan.

2. Frånvaro utan giltig orsak 
– risk att CSN dras in.



Betygspoäng – vid gymnasieexamen

• Max genomsnittlig betygspoäng: 20.00
• Extra meritpoäng: 2,5
• Svårt att räkna ut – finns hemsidor (antagning.se) 



Att fundera på …



Arbetsmarknad

YrkesvalMotivation

Personliga 
egenskaper och 

förmågor

Kunskaper



Dags att prata sök …



Principer för var man kan söka …

Kan söka alla utbildningar i hela Sverige… men

Förstahandssökande till utbildning på hemorten eller med ort som 
hemkommunen har samverkansavtal med. Samverkan genom GYSAM: 
Rättvik, Leksand, Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Malung, 
Vansbro och Hedemora.

• Eller till utbildning som saknas inom GYSAM

• Eller till riksrekryterande utbildningar (RIG)

• Eller till utbildning med NIU-avtal
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Förstahandssök innebär

• Lättare att bli antagen (hamnar i första grupp)

• Rätt till inackordering om vissa villkor är uppfyllda



Tidplan för ansökan

17 januari: Webben öppnas för gymnasieval.

11 februari: Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger kl. 16.00.

Mars: Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov.

Vecka 15: Preliminär antagning. Besked visas på webben.

Vecka 16: Webben öppnar för eventuella ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

11 maj: Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

23 juni: Sista dag för inlämning av betyg till Gymnasieantagningen från lovskola.

1 juli: Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben 1-29 juli. Svars på webben. ALLA ska svara. Webben stänger 29 juli kl 16.00

Öppet hus, 
material, filmer 
och hemsidor



Mer om förutsättningar



Studiebidrag

Alla som har fyllt 16 år och studerar heltid på 
gymnasiet har rätt till studiebidrag.

Studiebidraget får eleven av Centrala 
Studiestödsnämnden, CSN. Ansökningsblanketter 
skickas hem till dig från försäkringskassan det år du 
fyller 16.

Om du är ogiltigt frånvarande från skolan kan ditt
bidrag dras in.

Från höstterminen det år du fyller 20 år upphör 
studiebidraget. Du kan då istället ansöka om 
studiemedel från CSN.



Inackordering

Bor och studerar du på annan ort än Rättvik kan du ansöka om inackorderingstillägg. Om du går på en kommunal eller en regionalt driven 
skola, ansöker du om inackorderingstillägg hos Rättviks kommun. Går du en friskola, ansöker du hos CSN.

Du kan få inackorderingstillägg av Rättviks kommun om du:

1. är folkbokförd i Rättviks kommun

2. är antagen i en kommunal gymnasieskola eller gymnasieskola som drivs av en region

3. studerar på heltid

4. är förstahandsmottagen till ett nationellt program

5. är under 0 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)

6. avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 40 km

7. har ett hyreskontrakt på din studiebostad

Du får inte inackorderingstillägg om du:

1. studerar på ett introduktionsprogram

2. samtidigt beviljats busskort av kommunen

3. studerar i utlandet



Stiernhööksgymnasiet



Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Naturbruksprogrammet (Lantbruk, Djur/Häst)

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Skog, mark och djur (GS)

Fastighet, anläggning och byggnation (GS)



• BAHUS- HUSBYGGNAD (U: Träarbetare, Murare, Plattsättare)
• BAMAL- MÅLERI (bland annat lärling)

Bygg- och anläggningsprogrammet

• EKEKO- Ekonomi

Ekonomiprogrammet

• EELT- Elteknik
• EEDAT- Dator- och kommunikationsteknik

El- och energiprogrammet

• NBDJR- Djurvård (U: Arbete med hund, Djurvårdare inom djurpark och zoohandel samt Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård)
• NBHAT- Hästhållning (U: Hästskötare inom ridning och Hästskötare inom trav)
• NBLAN- Lantbruk (U: Arbete med lantbruksdjur och lantbruksmaskiner, Arbete med entreprenadmaskiner samt Arbete med 

reparationer av tunga maskiner)

Naturbruksprogrammet

• NANAT- Naturvetenskap
• NANAS- Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet

• SABET- Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet



NIU och LIU på 
Stiernhöök

NIU: ridsport och 
bandy

LIU: 20 olika sporter, 
kontakta Jonas Tomth



Ta del av mer

Öppet hus 
Lördag 20 
november

Följ en 
Stiernhöökare



Läs mer på

1. De olika skolornas hemsida
2. Skolverkets hemsida
3. Gymnasieguiden
4. Behörighetsvisaren
5. Utbildningsguiden
6. Arbetsförmedling (yrkeskompassen, intressetest)
7. Studera.nu
8. Gymnasieantagningen, Dalarnas kommunförbund



SYV – vi finns här! 

Furudalsskolan
• Katarina Lönnberg

Rättviksskolan
• Katarina Lönnberg

Stiernhööksgymnasiet
• Maria Boberg Andersson
• Madeleine Blixt


	Gymnasieval
	Program
	Bildnummer 3
	Gymnasieskolans huvudmän - ca 1300 st skolor
	Nationella program
	Gymnasieskolan har 18 nationella program
	18 nationella program
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Gymnasial lärlingsutbildning
	Idrottsutbildning
	Om du inte är behörig till ett nationellt program - IM
	Bildnummer 13
	Hur kommer jag in på de olika utbildningarna?
	Hur kommer jag in på ett program?
	Behörighet till gymnasieskola
	Detaljer gällande behörighetskrav
	Meritvärde = sammanlagda slutbetyget åk 9
	Moderna språk och meritvärde
	KAA – kommunalt aktivitetsansvar
	Gymnasiestudier
	Poängplaner och individuella studieplaner
	Poäng…
	Kurssteg – ett ämne, ett exempel
	Individuellt val
	Betygsskalan på gymnasiet – som grundskolan
	Vad krävs för gymnasieexamen?
	Vad händer om elev får F?
	Grundläggande behörighet till högskola och universitet
	Närvaro? Gymnasiet är ju frivilligt!
	Betygspoäng – vid gymnasieexamen
	Att fundera på …
	Bildnummer 35
	Dags att prata sök …
	Principer för var man kan söka …
	Förstahandssök innebär
	Tidplan för ansökan
	Mer om förutsättningar
	Studiebidrag
	Inackordering
	Stiernhööksgymnasiet
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45
	NIU och LIU på Stiernhöök
	Ta del av mer
	Läs mer på
	SYV – vi finns här! 

