
Mer om ditt gymnasieval  
Alla gymnasieskolor har  Öppet Hus! Datum och tider 

finns på varje skolas hemsida.  
 

På www.jonkoping.se/gymnasieval 
hittar du: 

●  Ett kalendarium för hela antagningsprocessen!  

● Länk till ansökningswebben!  

●  Information om vilka program som finns på skolorna! 

 

 

Gymnasieutbildningar 
Totalt finns det 18 nationella gymnasieprogram. 

 

Högskoleförberedande program 
 

EK Ekonomiprogrammet 

ES * Estetiska programmet 

HU Humanistiska programmet 

NA Naturvetenskapsprogrammet 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 

TE Teknikprogrammet 

 

Yrkesprogram 

Introduktionsprogram 

IMPRE Preparandutbildning 

IMPRO * Programinriktat individuellt val 

IMYRK * Yrkesintroduktion 

IMIND Individuellt alternativ 

IMSPR Språkintroduktion 

 
* = sökbart 
 

Gymnasiesärskolan 

AHADM Administration, handel och varuhantering 

FGFOR Fordonsvård och godshantering 

HRHOT Hotell, restaurang och bageri 

HOHAL Hälsa, vård och omsorg 

SKSKO Skog, mark och djur 

IAIND Individuellt alternativ 

 
Dessutom finns 

IB International Baccalaureate 

● Riksrekryterande program 

● Lärlingsutbildning 

● Spetsutbildning 

 
 

 

 

 

  

 
Välkommen till 
Gymnasiemässan, C-hallen på 
Elmia, onsdag 18 oktober! 
 
 

* = inriktningsval 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Läs mer på www.jonkoping.se/gymnasieval 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har frågor! 
 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Antagningskansliet 

Box 1002, 561 24 Huskvarna 

Tfn 036-10 67 30 
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BF Barn- och fritidsprogrammet 

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 

EE El- och energiprogrammet 

FT Fordons-  och transportprogrammet 

HA Handels- och dministrationsprogrammet 

HT Hotell- och turismprogrammet 

HV * Hantverksprogrammet 

IN  * Industritekniska programmet 

NB * Naturbruksprogrammet 

RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VF VVS- och fastighetsprogrammet 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 

 

 

Besökstider 
 
09:00-10:00 Hagabodaskolan, Ribbaskolan,  
 Trollehöjdsskolan och Vittra Samset. 
 
10:00-11:00 Flahultsskolan, Fågelforsskolan, 
 Hjortsjöskolan och Rosenlundsskolan. 
 
11:00-12:00 Alfred Dalinskolan, Furulidsskolan, 
 Kunskapsskolan, Prolympia och 
 Strandskolan. 
 
13:30-14:30 Attarpsskolan, Ljungarumsskolan och 
 Sanda Idrottshögstadium. 
 
14:30-15:30 Internationella Engelska skolan, 
 Junedalsskolan och Stadsgårdsskolan. 
 

16:00-19:00 Mässa för allmänheten 

På mässan medverkar:  
Antagningskansliet i Jönköping ● Bäckadalsgymnasiet ● 
Erik Dahlbergsgymnasiet ● Fenix Kultur- och 
Kunskapscentrum ● Grennaskolan ● Jensen Gymnasium ● 
Kungsgymnasiet ● LBS ● Per Brahegymnasiet ● 
Plusgymnasiet ● Praktiska ● Sandagymnasiet ●  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum ●  
Tenhults Naturbruksgymnasium ● Vettergymnasiet 
 
Arbetsförmedlingen ● Jönköpings lärlingsakademi ● 
Skolverket 
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Valet till gymnasiet 2018 

 

Oktober 
Nu är det dags att börja tänka på ditt gymnasieval. På www.jon- 

koping.se/gymnasieval hittar du alla program och inriktningar som 

finns i Jönköping, Vaggeryd och naturbruksgymnasierna i Region 

Jönköpings län. 

Den 18 oktober är du välkommen till Gymnasiemässan i C-hallen 

på Elmia. På mässan deltar ca 20 utställare (gymnasieskolor). 

Du kan då passa på att ställa frågor om de program som verkar 

intressanta. 

 
 

November 
Nu börjar det dra ihop sig till Öppet Hus på många 

gymnasieskolor. Datum hittar du på varje skolas hemsida. 

 

December 
I december skickar alla grundskolor elevernas hösttermins- 

betyg till antagningskansliet, inför den preliminära antagningen 

som görs på våren. 

Januari 

Ansökningswebben öppnar den 8 januari, och då kan du börja 

söka. Du kan ändra dig fram till sista ansökningsdagen. 

På ansökningswebben: http://intag.skola.jonkoping.se hämtar du 

ditt lösenord via länken ”Hämta ditt lösenord här!” Logga sedan in 

och gör dina val. 

 

Februari 
Den 9 februari är sista ansökningsdagen. Ansökningswebben 

stänger vid midnatt. Tänk på rangordningen av dina val. Om du 

kommer in på ditt förstahandsval så kan du inte bli antagen på ett 

lägre val. 

Du måste göra minst tre val. Gör gärna fler val eftersom det ökar 

dina chanser att komma in. 

 

Mars 
Du som sökt estetiskt program eller International Baccalaureate får 

en kallelse från skolan, till ett inträdesprov. 

 

April 
Under vecka 14 görs en preliminär antagning på hösttermins- 

betygen. Från den 12 april kan du logga in på ansöknings-

webben för att se ditt preliminära antagningsbesked. 

Den 18 april öppnar ansökningswebben för dig som vill göra 

omval . Prata alltid med din studie- och yrkesvägledare innan du 

registrerar ett omval! 

Maj 

11 maj är sista dagen för att ändra ditt val. Ansökningswebben 

stänger vid midnatt. 

Juni 
I samband med skolavslutningen hämtar antagningskansliet ditt 

slutbetyg från grundskolan. 

 

Juli 
Den 29 juni är antagningen klar. Logga in på 

ansökningswebben för att se ditt Slutliga antagningsbesked!. 

Senast den 31 juli måste du svara på 

antagningsbeskedet via webben! 

På antagningsbeskedet ser du också om du är obehörig till något 

val. Du som gått sommarskola och blivit behörig är med i reserv- 

antagningen. 

Augusti 
I augusti är det reservantagning. Du kan följa din reserv- 

placering på ansökningswebben. Reservantagningen pågår fram 

till 15 september. Kontrollera att dina kontaktuppgifter, på 

ansökningswebben, är rätt! 

Har du några frågor angående ansökan till gymnasiet, kontakta din 

studie- och yrkesvägledare! 

Inför läsårsstarten (Uppropet) 
En elev anses ha avslutat utbildningen om eleven inte kommer 

till den utbildning eleven har antagits till och inte heller anmäler 

giltig orsak att utebli inom tre dagar efter det att den första 

terminen har startat (GyF 2010:2039, 12 kap. § 3). 

 
 

 
 
 

 
HAR DU ... 

frågor om ditt gymnasieval? 
Hittar du inte svaren på webben? 

Vänd dig då alltid till din studie- och 

yrkesvägledare på din skola! 

http://intag.skola.jonkoping.se/

