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Vad krävs för att jag ska få en
gymnasieexamen?
YRKESEXAMEN


Att du har betyg i kurser som omfattar 2500 poäng (ej mindre)



Att du har lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2250 poäng



Att du har lägst betyget E i kurserna


Svenska 1/ Svenska som andra språk 1



Engelska 5



Matematik 1



Att du har lägst betyget E i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena



Att du har lägst betyget E på ditt gymnasiearbete



OBS! Speciella regler för att få timmar till lärlingsboken, gäller för BA och EE


2500p med minst betyget E, branchprov för EE. Din mentor eller PS kan berätta mer

Vad krävs för att jag ska få en
gymnasieexamen?
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN


Att du har betyg i kurser som omfattar 2500 poäng (ej mindre)



Att du har lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2250 poäng



Att du har lägst betyget E i kurserna


Svenska 1, 2, 3 eller Svenska som andra språk 1, 2, 3



Engelska 5 och 6



Matematik 1



Att du har lägst betyget E på ditt gymnasiearbete

Prövning i kurs med betyget F




När du är elev på skolan


Anmälan görs på blankett hos SYV



Ansvarig rektor utser lärare för prövning



Mentor meddelar elev vem som ska utföra prövningen



OBS! ELEVEN kontaktar utsedd lärare!!!



Kostnadsfritt

Vid avslutade studier


Anmälan görs till skolans expedition eller Komvux



Prövning görs på HELA kursen



Kostnad, 500 kr/kurs

Utökade kurser, mer än 2500 p i din
Studieplan


Poäng överstigande 2500 ska ligga som utökad kurs (extra kurs)



Vilka kurser kan jag välja att lägga där?


Idrottkurser



Kurser från Individuellt Val



Kurser från Programfördjupning



SE ÖVER DIN STUDIEPLAN I DEXTER OCH KONTAKTA SYV FÖR DETTA!



Utökad kurs finns kvar och räknas med
om det krävs för framtida utbildningsansökningar

Universitet och Högskola
Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum.
Här ser du vilka datum som gäller: ANTAGNING.SE

OBS: Skapa inloggning i god tid, eftersom din verifieringskod skickas till din folkbokföringsadress


Inför höstterminen 2021-22


15 mars

Webbanmälan öppnas



15 april

Sista anmälningsdag



3 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift



21 juni

Sista kompletteringsdag



9 juli

Antagningsbesked med svarskrav



23 juli

Sista svarsdag – för att behålla erbjuden plats


Utan svar stryks du från samtliga sökta utbildningar!!!



29 juli

Andra antagningsbeskedet



Reservplats Då elev som tackat ja inte ”dyker upp” till terminsstart

Grundläggande behörighet


Godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng



Godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3



Engelska 6



Matematik 1



Godkänt gymnasiearbete

Särskild behörighet


Det som krävs för att bli antagen till en högskole- eller universitetsutbildning utöver
den grundläggande behörigheten



Olika förkunskapskrav för olika utbildningar



Behörighetskurser=Det du måste ha med lägst godkänt betyg



Kan vara t.ex.


Ma 3, 4



Naturkunskap2



Kemi 2



M.m.

Meritpoäng
Max 20,0 p med enbart betyg, Max 22,5 p med meritkurser


Engelska - lägst betyget E


Maximalt 1,0 mp för engelska



Moderna språk – lägst betyget E


Steg 3 = 0,5 mp



Steg 4 = ytterligare 1,0 mp



Modersmål ger inte meritpoäng

OM moderna språk 3 krävs för behörighet,
får du 0,5 mp för:




Teckenspråk för hörande,
ger fr.om. Ht 2014, meritpoäng i
moderna språk

Engelska 7 = 1,0 mp







Steg 5 eller moderna språk steg 2 i ett annat språk

Maximalt 1,5 mp för moderna språk



Undantag: OM ditt modersmål går att läsa som
moderna språk så kan du få meritpoäng



Detta erbjuds ej på Lindeskolan, eftersom kurs
måste kunna erbjudas samtliga elever för att
räknas som modernt språk

Meritpoäng


Matematik – lägst betyget E


Om behörighetskravet är
grundläggande behörighet:








Matematik 2, 3 och 4 = 0,5 mp/kurs

Om behörighetskravet är Matematik 4:


Matematik 5 = 1,0 mp



Matematik specialisering = 0,5 mp

Om behörighetskravet är Matematik 2:


Matematik 3, 4 och 5 = 0,5 mp/kurs



Matematik 5 kan ersättas av Matematik
specialisering



Om behörighetskravet är Matematik 3:


Matematik 4 = 0,5 mp



Matematik 5 = 1,0 mp




Totalt 1,5 mp



Matematik kan ersättas av kurser i Matematik
specialisering, o,5 mp/kurs. Tre kurser ger då 1,5 mp



Man kan alltså ha betyg i flera kurser Matematik
specialisering med olika innehåll och att upp till tre
kurser kan ge meritpoäng

Totalt 1,5 mp

Matematik 5 kan ersättas av kurser i
Matematik specialisering = 0,5 mp/kurs



Maximalt 1,5 mp för matematik

Komplettering via basår på universitet
eller högskola


Exempel på basår som ges (Kan endast ge betyget E)


Tekniskt -



Naturvetenskapligt -

Ma 2 krävs för att läsa på dessa



Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till
exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik. När du är klar
med ditt år har några utbildningar garantiplats.



Förmodligen har din studieteknik också förbättrats och klivet mellan gymnasie- och
högskolestudier kan upplevas som mindre.



För att få läsa ett basår krävs ofta att du är grundläggande behörig till den utbildning
du vill påbörja efter basåret.



Du läser ett basår för att få behörighet, betygen du får påverkar inte ditt meritvärde!

Komplettering via
Komvux eller Folkhögskola


Det är mindre vanligt att läsa ett basår på Komvux eller Folkhögskola,
men det går också.



Skillnaden från att läsa på högskola eller universitet är att du inte får någon
garantiplats.



Om du läser ditt basår på Komvux så kommer betygen att påverka ditt
meritvärde.



Ladda upp ditt intyg så snart som möjligt


Vi måste behandla basårsmeriterna manuellt, det vill säga att en handläggare måste
titta på studieintyget för basårsmeriterna. Därför ska du ladda upp intyget så snart som
möjligt efter att du har gjort din ansökan.



Det måste komma in till oss senast sista kompletteringsdag. Kan du inte ladda upp ska
du skicka intyget till:



Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Jag vill läsa vidare efter gymnasiet men vill
inte studera på universitet eller högskola.
Vilka andra alternativ finns det för mig?


FOLKHÖGSKOLA




Här finns utbildningar både till journalist, fritidsledare, tolk m.fl.
Estetiska utbildningar inom musik, dans, formgivning är också ett alternativ
liksom utbildningar inom IT/media/kommunikation. Läs mer på: www.folkhogskola.nu

YRKESHÖGSKOLA


Här erbjuds olika former av yrkesutbildningar som är framtagna för att det finns ett stort
behov på arbetsmarknaden. Ex. tandsköterska, automations- och robotingenjör,
CAD-konstruktörer, redovisningsekonomer m.m. Läs mer på: www.yhguiden.se

Jag vill läsa vidare ………………..forts.



KONST OCH KULTURUTBILDNINGAR




Ny utbildningsform som startade 2015. Utbildningar som ges är bl.a. inom musik, teater
och film, konst och mode. De kan vara förberedande för fortsatta studier på högskola eller
leda till ett yrke inom sitt respektive område.
Läs mer på: www.konstkulturutbildning.se

PRIVATA UTBILDNINGSFÖRETAG


Här erbjuds utbildningar inom många olika områden. Utbildningarna kan i vissa fall
vara godkända av bransch- eller intresseorganisationer och leda till någon form av
certifiering eller liknande.
Dessa utbildningar är avgiftsbelagda och ger INTE rätt till studiemedel.
Läs mer på: www.sauf.se

Viktigt om ansökan till alternativa
utbildningar




Hur ser antagningsförfarandet ut på den skola du vill söka till?


Betyg



Intervjuer



Andra antagningsprov

Sista ansökningsdatum kan variera från skola till skola




Ta reda på vad som gäller för den utbildning du önska genomföra

Intag på både HT och VT?


Några utbildningar har flera intag under läsåret, vad gäller för din?

Högskoleprovet VT -21



Anmälan för vårens prov är stängd




Provdag hösten 2021




https://www.hogskoleprov.nu/

Preliminärt 24 oktober

Kostnad 450 kr


Betalas EJ tillbaka om du missar provtillfället

Högskoleprovet - innehåll


Högskoleprovet består av två olika typer av block, med fem olika prov varav endast fyra
räknas


1. Kvantitativt (DTK, KVA, NOG och XYZ)



2. Verbalt (ELF, LÄS, MEK och ORD)



Varje block innehåller 40 uppgifter där varje rätt svar ger 1 poäng. Det görs inga avdrag
för felaktiga svar eller överhoppade uppgifter.



Både det kvantitativa och det verbala blocket genomförs två gånger under dagen och de
bidrar därmed med 80 poäng var till slutsumman på 160 poäng.



Förbered dig inför Högskoleprovet


Sätt dig in i hur delprover genomförs



Att öva på gamla Högskoleprov ger oftast bättre resultat https://www.hogskoleprov.nu/

Bra att veta


Lindeskolans hemsida


Under SYV-fliken


Länkar



FAQ



Denna presentation läggs upp på webben



Hur söker ni svar på frågor?



Examen = bra start på framtiden



”Chatta med en SYV”


Tider på Schoolsoft

