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Dags att välja
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Vad
du?
Vad vill du göra nästa höst? Det börjar bli dags att välja
program och gymnasieskola till hösten 2019. Våga välja
program och skola efter vad du tycker är kul och intressant.
Då går det lättare. Varför inte välja ett yrkesprogram? Du
kan få jobb direkt efter skolan eller läsa ämnen som gör
att du kan fortsätta på högskolan.
Varför inte fortsätta plugga i Botkyrka? Kommunen har
fyra egna populära gymnasieskolor: Skyttbrink, S:t Botvid,
Tullinge och Tumba. Skolorna har ett stort utbud av
gymnasieprogram med hög kvalitet.
I den här broschyren får du kortfattad information inför
gymnasievalet. Läs mer på botkyrka.se/gymnasieval och
prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Lycka till!

Vik tiga
datum

4
–2
22
november

16
januari

18
februari

Första dag för ansökan
på gyantagningen.se

Sista dag för ansökan
på gyantagningen.se

11
april
Preliminära
antagningsresultat
visas under
eftermiddagen på
gyantagningen.se

Gymnasiemässan
i Älvsjö

17
april

1ma5j

Möjlighet att göra omval
på gyantagningen.se.
Du kan till exempel
ändra ordningen på
dina val.

Sista dag för omval på
gyantagningen.se

1
juli
Resultat av slutlig antagning visas
på gyantagningen.se
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Behörig till ett
nationellt program
Du som bor i Botkyrka och är behörig till ett
nationellt gymnasieprogram kan söka till:
• Alla gymnasier i Stockholms län. Det är
samma villkor för alla sökande som är
bosatta i länet.
• Alla gymnasier i landet som har
riksintag samt till friskolor. Antag
ningen sker på samma villkor för
alla sökande oavsett var de bor i
landet.
• En gymnasieskola i en kommun
utanför Stockholms län som inte
har riksintag. Då är det dock
andra regler som gäller.
Högskoleförberedande program
Det finns sex nationella högskoleförbere
dande program som ger dig grundläggande
behörighet att läsa på högskola eller univer
sitet. En del utbildningar på universitet och
högskola kräver att särskild behörighet, det
vill säga att du har läst specifika ämnen.
Yrkesprogram
Det finns 12 nationella yrkesprogram
som förbereder dig för ett yrke direkt
efter gymnasiet och ger dig behörighet till
yrkeshögskola. På alla yrkesprogram kan
du även göra tillval för att få grundläggande
högskolebehörighet.
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Särskoleelev
Du kan söka Särgymnasie
skolans program eller något
av introduktionsprogrammen
yrkesintroduktion och indivi
duellt alternativ. Det
görs en individuell
bedömning om du
har förutsättningar
att klara utbildnin
gen vid sådant
introduktions
program.

Är du inte
behörig till
ett nationellt
program?
Du kan läsa in dina grund
skolebetyg på ett av de fyra
introduktionsprogrammen.
Utbildningen är på heltid
och du följer en individuell
studieplan.

Du söker på gyantagningen.se. I mitten av januari får du som
går i nian ett lösenord för inloggning hemskickat. Du behöver
lösenordet ända fram till sommaren 2019. Du som inte går i
skolan men är folkbokförd i Botkyrka kan få ett lösenord om
du mejlar eller ringer till Gymnasieintagningen.

1

 ogga in på gyantagningen.se och gör dina val
L
Lägg in flera val för att öka dina möjligheter att få en plats. Lägg in dina val
i prioriteringsordning så att du först lägger in den utbildning som du helst
önskar få en plats till.

2

 kriv ut ansökan, skriv under och lämna in
S
När du godkänt dina val på webben skriver du ut din ansökan. Skriv under med
ditt namn och lämna ansökan till din studie- och yrkesvägledare eller annan
ansvarig på din skola.

3

 år du inte i någon skola idag – skriv ut, skriv under och skicka in
G
Du som inte går i någon skola idag skriver ut ansökan och skriva under den.
Sedan skickar du in ansökan med post till Gymnasieantagningen Stockholms
län, Box 4404, 102 68 Stockholm.

4

Antagning
Du kan bara komma in på en utbildning. Antagningen avgörs av din behörighet
och dina betygspoäng från grundskolan. Om dina betyg räcker till fler av dina
alternativ så antas du till den utbildning som du satt som första val av dessa.
När du blivit antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre ran
gordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan.
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Tumba gymnasium
En större skola med mycket stort
programutbud med allt från musik till
beteendevetenskap, finansekonomi,
språk och naturvetenskap.

i

Varför inte fortsätta plugga i Botkyrka? Kommunen har fyra egna
populära gymnasier. Skolorna har ett stort utbud av gymnasie
program med hög kvalitet. På botkyrka.se/gymnasievalet finns
en översikt över alla program som finns på gymnasieskolorna
i Botkyrka.

tumbagymnasium.se

S:t Botvids gymnasiesärskola
4-årig utbildning med både na
tionella och individuella program.
Arbetssätt och miljö anpassas efter
elevens behov och för att gruppge
menskapen ska stärkas.

i

Skyttbrinks gymnasium
En mindre skola med fokus på
yrkesprogram och ordning och reda.

i

skyttbrinksgymnasium.se

S:t Botvids gymnasium
Tullinge gymnasium
En skola för dig som är studiemoti
verad. Stort fokus på kunskap.

i

tullingegymnasium.se

Skolan är lugn, trygg med en
spännande studiemiljö. Här talas en
mängd olika språk och flertalet av
eleverna är minst tvåspråkiga.

i

stbotvidsgymnasium.se

stbotvidsgymnasium.se/sidor/
gymnasiesarskolan
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På botkyrka.se/gymnasievalet finns en översikt över alla program
som finns på gymnasieskolorna i Botkyrka.

Ställ frågor och få råd
• Studie- och yrkesvägledaren på din skola
• Gymnasieantagningen i Stockholms län
gyantagningen@skl.se, 08-580 080 00
• Botkyrka kommun, mail och telefon??

botkyrka .se/
gymnasieval
gyantagningen.se

Gymnasiemässan 22–24 november
Kom till Stockholmsmässan i Älvsjö och
träffa representanter från olika gymnasie
skolor.

Kom till öppna hus på Botkyrka
kommuns gymnasieskolor:

På webben

Öppna
hus!

Skyttbrink
27/11 kl 18–19

S:t Botvid
29/11 kl 18–19.30

Tullinge
5/12, 30/1, 24/4
kl 18–19.30

Tumba
28/11 kl 18–20,
6/2 kl 18–20,
8/5 kl 18–19

gymnasieinfo.se

