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Vad gillar du?
Vad vill du göra nästa höst?  
Det börjar bli dags att välja program och gymnasieskola 
till hösten 2022. 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 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!

http://botkyrka.se/gymnasieval


 

Viktiga datum

25–27  
november

Digital gymnasiemässa på 
gymnasiemassan.nu

18  
januari

Första dag för ansökan  
på indra.storsthlm.se

15  
februari

Sista dag för ansökan  
på indra.storsthlm.se

19  
april

Preliminära 
antagningsresultat  

visas under 
eftermiddagen på 

indra.storsthlm.se

Första dag för omval  
på indra.storsthlm.se.  

Du kan till exempel 
ändra ordningen på  

dina val

17  
maj

Sista dag för omval på  
indra.storsthlm.se

1  
juli

Resultat av slutlig antagning 
visas på indra.storsthlm.se

18  
juli

Sista svarsdag på 
slutantagningsbeskedet.



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. Antagningen 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. Du 
blir då antagen i mån av plats. Prata med 
din SYV om vad som gäller. 

Högskoleförberedande program
Det finns sex nationella högskoleförberedande 
program som ger dig grundläggande 
behörighet att läsa på högskola eller 
universitet. En del utbildningar på universitet 
och högskola kräver 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.

Särskoleelev
Du kan söka gymnasiesärskolans program 
eller något av introduktionsprogrammen 
yrkesintroduktion och individuellt alternativ. 
Det görs en individuell bedömning om du 
har förutsättningar att klara utbildningen vid 
sådant introduktionsprogram.

För dig som är...

Är du inte behörig  
till ett nationellt  
program?
Du kan läsa in dina grundskolebetyg 
på ett av de fyra introduktions- 
programmen. Utbildningen är på 
heltid och du följer en individuell  
studieplan. Programinriktat val kan 
du söka i annan kommun men indi-
viduellt alternativ, yrkesintroduktion 
och språkintroduktion läser du i din  
hemkommun. Prata med din SYV.



Du söker gymnasieplats på indra.storsthlm.se. I mitten 
av januari får du som går i nian ett lösenord hemskickat. Du 
som inte går i skolan men är folkbokförd i Botkyrka kan få ett 
lösenord om du mejlar eller ringer till Gymnasieantagningen.

Gör din ansökan på indra.storsthlm.se 
Första gången du loggar in ska du godkänna integritetspolicyn och byta 
till ett eget lösenord. Du får sedan ett mejl för att bekräfta din inloggning. 
Logga in igen och gör din ansökan. För att öka dina möjligheter att få en 
plats är det viktigt att lägga in flera val. Rangordna dina val så att du först 
lägger in den utbildning som du helst vill få en plats till. 

Ändra i ansökan
Du kan ändra din ansökan från och med mitten av april till mitten av maj.  

Antagning
Antagningen avgörs av din behörighet och dina betygspoäng. Om dina 
betyg räcker till fler av dina alternativ så antas du till den utbildning du har 
satt som förstahandsval. Du kan bara komma in på en utbildning. När du 
blivit antagen till en utbildning kan du välja att stå kvar som reserv till högre 
rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din 
ansökan.

Svara på antagning
1 juli kommer besked på din ansökan. Har du blivit antagen till en 
utbildning, ska du tacka ja eller nej. Ett tips är att inte tacka nej, eftersom 
du då riskerar att bli utan gymnasieplats. Om du vill kan du stå kvar som 
reserv till högre val i din ansökan. Läs allt om hur du ska svara på  
indra.storsthlm.se.
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Så här söker du

http://indra.storsthlm.se
http://indra.storsthlm.se


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

Skyttbrinks gymnasium
Den lilla skolan med de stora möjligheter-
na. Här kan du gå en yrkesutbildning till 
barnskötare, billackerare, fritidsledare eller 
snickare. Du kan även läsa in grundläg-
gande högskolebehörighet, gå en yrkesin-
troduktion eller ett annat introduktionspro-
gram. skyttbrinksgymnasium.se

Tullinge gymnasium
En skola för dig som vill satsa på studierna. 
Vi bildar för framtiden i en lugn och trygg 
miljö. tullingegymnasium.se

Sök till Botkyrkas 
gymnasieskolor

http://botkyrka.se/gymnasieval
http://skyttbrinksgymnasium.se
http://tullingegymnasium.se


Tumba gymnasium
En skola med ett brett och spännande 
programutbud med allt från elprogrammet till 
beteendevetenskap, finansekonomi,
språk, teknik och naturvetenskap. Tydligt 
fokus på kunskap och studieresultat. 
Ett högt söktryck, vår idrottsprofil och 
engagerade lärare är tre saker som utmärker 
vår skola. tumbagymnasium.se 

S:t Botvids gymnasiesärskola
4-årig utbildning med flera nationella och 
ett individuellt program. Arbetssätt och 
miljö anpassas efter elevens behov och 
för att gruppgemenskapen ska stärkas.
stbotvidsgymnasium.se/sidor/
gymnasiesarskolan

S:t Botvids gymnasium
Skolan har ett stort utbud av program som 
försäljning och service, naturvetenskap, 
vård och omsorg, ekonomi och 
samhällsvetenskap och ett unikt, 
riksrekryterande estetiskt program med 
inriktning nycirkus. Studiemiljön är lugn och 
trygg  stbotvidsgymnasium.se

http://tumbagymnasium.se
http://stbotvidsgymnasium.se/sidor/ gymnasiesarskolan
http://stbotvidsgymnasium.se/sidor/ gymnasiesarskolan
http://stbotvidsgymnasium.se


På botkyrka.se/gymnasieval kan du 
läsa mer om gymnasievalet. Här finns 
även en översikt över alla program som 
finns på Botkyrkas gymnasieskolor.

Ställ frågor och få råd
•  Studie- och yrkesvägledaren på din skola.
•  Gymnasieantagningen i Stockholms län  

gymnasieantagningen@storsthlm.se 
08-580 080 00

Digital gymnasiemässa 19–22 november  
på gymnasiemassan.nu
Besök skolornas digitala montrar, se filmer  
och chatta med elever och lärare.

Mer information  
och inspiration

botkyrka.se/
gymnasieval

indra.storsthlm.se
gymnasieinfo.se

Läs mer på webben
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Öppna hus vid Botkyrka kommuns gymnasieskolor

Skyttbrinks gymnasium
1/12 kl 17–19

skyttbrinksgymnasium.se

S:t Botvids gymnasium 
27/1 kl 17–19. Föranmälan.

Programdag 3/2 (även Cirkushallen, Alby)

stbotvidsgymnasium.se

Tullinge gymnasium
1/12 kl 16–19.30

2/2   kl 16–19.30

tullingegymnasium.se

Tumba gymnasium
4/12 kl 11–13.30 ES 
8/12 kl 18–20 NA, TE, EE, FT, RL
9/12 kl 18–20 SA, EK, HU

tumbagymnasium.se

http://botkyrka.se/gymnasieval
http://botkyrka.se/ gymnasieval
http://botkyrka.se/ gymnasieval

