
Information till SYV inför antagningen 2023 
 

Den fullständiga tidsplanen för antagningen finns på gymnasieantagningen.nu 

 

Testelever 2023 

Dessa inloggningar kan du använda för att visa eller testa. Rensa gärna 

testelevernas val när du är klar. 

 

December - januari 

 

Grundskolorna skickar betygsfiler med elevuppgifter till Gymnasieantagningen 

(GA). Därefter skickar GA niornas lösenordsbrev till studie- och yrkesvägledarna, 

som delar ut dem till eleverna. 

Lösenord till gymnasieelever beställer via mejl till 

gymnasieantagningen@vindeln.se eller via vår e-tjänst för skolpersonal 

minasidor.vindeln.se/gymnasieantagningen.  

Ange personnummer, avlämnande gymnasieskola/skolenhet och klass.  

Kolla extra noga när det gäller TF-elever om ändring av personnummer skett (fått 

PUT eller ändrat TF-nr) GA behöver även aktuell postadress och betyg för TF-

elever. 

OBS! Eleverna loggar in på sökwebben för att se och svara på det slutliga 

antagningsbeskedet för val i länet, därför är det viktigt att eleven sparar 

lösenordet på ett säkert ställe eller lägger till ett eget.  

 

Eleverna ska lägga in en egen e-postadress (inte skolmejl), som fungerar även 

i juli och augusti. Om de glömmer lösenordet kan de då få det via länken Glömt 

lösenord på sökwebben. 

Gymnasieantagningen lämnar aldrig ut lösenorden direkt till eleverna. Detta 

ska alltid gå via ansvariga studie- och yrkesvägledare. 

 

mailto:gymnasieantagningen@vindeln.se
https://minasidor.vindeln.se/gymnasieantagningen


 

 

 

Ordinarie valperiod 

10 januari - 9 februari. Ordinarie valperiod öppen och alla elever som kommer 

att göra ett gymnasieval i år ska söka. Det är förstås inget tvång, men viktigt för 

att gymnasieskolorna ska kunna veta vad eleverna vill så att de kan anpassa sin 

organisation. Det är också viktigt för eleverna så att de är med i 

preliminärantagningen.  

 

Tänk på att elever som söker utanför länet ofta behöver få hjälp av dig så att 

ansökan blir rätt. Se information om det i rutan ovan. 

10 februari. Särskilda skäl för att tas emot i första hand ska göras via e-tjänst 

alternativt skickas med post eller skannas och mejlas och vara hos GA detta datum. 

 Handledning för elever när de ska göra sina val finns under rullisten Så här 

gör du uppe till vänster på sökwebben. 

 

 Länkar till e-tjänster och blanketter finns på vår hemsida. Fri kvot, 

särskilda skäl, flyttanmälan, NIU och RIG. Ansökan om engelskadispens 

publiceras inför omvalet. Ansökan till lediga platser publiceras i augusti.  

 

Val utanför Västerbotten 

Sveriges alla antagningskanslier finns samlade på www.antagningskanslier.skr.se  

Sök fram den kommun eleven vill söka till så får du en länk till det områdets sökwebb. 

  

Där finns ofta en förteckning över vilka utbildningar som erbjuds och vilken skola de 

finns på. Eleven ska ange kommun, studieväg och skola/skolenhet på kvittenssidan i 

webbansökan.  

Det är jätteviktigt att eleven gör det här noggrant så att antagningskansliet i den 

sökta kommunen förstår vilken utbildning det gäller. Vet du inte vilken skolenhet det 

gäller, välj en som ligger på den sökta gymnasieskolan eller fråga kansliet.  

 

Rutin för asylsökande som är eller blir 18 år under antagningsåret 

Enligt skolverket så kan de ha rätt att bli antagna om vistelsekommunen erbjuder sig att stå för 

utbildningen. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning 

Gymnasieantagningen skickar yttranden till vistelsekommunerna. De får ta ställning för varje 

elev om de betalar för utbildningen även om eleven är 18 år innan antagningen sker. Ja/Nej. 

Det är endast om vistelsekommunen svarat Ja som eleverna kommer kunna vara med i 

slutantagningen.  

  

 

http://www.antagningskanslier.skr.se/


Viktigt: SYV samlar in kvittenserna, loggar in via SYV-inloggningen och kontrollerar 

att versionsnumret på kvittensen och ansökan är samma. Stämmer det, så bocka 

av i rutan ”OK!” och klicka på spara markeringar. 

Behåll den påskrivna kvittensen. Detta måste göras, det ska finnas en godkänd och 

underskriven ansökan av eleven. 

 

Mellan ordinarie period och omvalsperiod 

 

10 mars. Frikvotsansökan med underskrift ska göras via e-tjänst alternativt 

skickas med post eller skannas och mejlas och vara hos GA detta datum. Vänta inte 

till omvalet med att skicka frikvotsansökan. Observera att detta gäller den 

kompletta ansökan inklusive bilagor.  

 

  

När frikvotsansökan ska skickas: 

 Om eleven har två val till två olika huvudmän (huvudman=friskola eller kommun). Gör 

två upplagor av bilagorna.  

 

 Om eleven har två val till samma huvudman. Gör en upplaga av bilagorna.  

 

 Häfta inte ihop med häftklammer. Använd gem eller plastfickor, det underlättar 

kopieringen enormt. 

 

  Skicka inte ansökan och bilagor var för sig.  

 



Omvalsperiod fram till slutlig antagning 

 

31 mars. Gymnasieskolan ska senast meddela GA antal platser och om program 

ska stängas inför omvalet. Gymnasieskolan ska då informera berörda elever före 

omvalsperioden. Eleverna ska ta bort sitt val, de riskerar annars att missgynnas i 

slutliga antagningen. 

Obehöriga elever. Är eleven inte behörig till sökt program så kan eleven inte bli 

preliminärt antagen, detta gäller även för asylsökande 18 år, även om eleven är 

behörig (se rutan rutin för asylsökande på sidan två). Eleven bör noga tänka igenom 

sina val inför omvalsperioden och välja minst två program som den troligast 

kommer att vara behörig till på vårterminsbetygen. 

 

3 april. Preliminär antagning görs. På kvällen kan eleverna logga in och se sitt 

preliminära antagningsbesked och sökwebben öppnar för omval. Resultatet av 

preliminära antagningen publiceras på sökwebben i form av statistik för alla att 

se. Den som har skolinloggning för gymnasieskolan kan se vilka elever som antagits. 

Det är viktigt att de elever som gör omval utanför Västerbotten får hjälp att kolla 

så utbildningen erbjuds på önskad gymnasieskola och att den inte har stängts. 

 

 

2 maj. Sista ansökningsdag. Omvalsperioden avslutas och inloggningssidan till 

sökwebben stängs klockan 24.00. Ansökningar eller ändringar som kommer in efter 

detta datum blir en sen ansökan, hamnar sist i kön och eleven tas in endast i mån 

av plats. 

 

Elever som gjort omval ska skriva ut en ny kvittens, kolla att valen stämmer och 

sedan lämna den till SYV som bockar av den. 

  

Den preliminära antagningen är bara en testomgång.  

 

Det är vårterminsbetyget som avgör den slutliga antagningen i juni. Det är inte säkert 

att en elev som kom in i den preliminära antagningen kommer in i den slutliga. 

Det beror på att det lägsta meritvärdet per program ofta blir högre i den slutliga 

antagningen på grund av att många elever höjer sina betyg. 

 



4 maj. Nedanstående handlingar ska göras via e-tjänst alternativt skickas med 

post eller skannas och mejlas och vara hos GA detta datum.  

- Särskilda skäl för att tas emot som förstahandsmottagen. 

- Begäran om dispens från krav på godkänt betyg i engelska. Dispensen beslutas 

sedan av huvudmannen för utbildningen som eleven sökt. 

- Nytillkomna frikvotsansökningar tillsammans med bilagor. Frikvoter inkomna 

efter detta datum kommer att stämplas som sent inkomna. Huvudmannen för 

utbildningen som eleven har sökt avgör hur dessa ansökningar behandlas. 

 

Viktigt: Efter omvalsperioden ska SYV kolla vilka elever som gjort omval (bocken 

har då försvunnit) och begära in en ny kvittens som kollas mot det nya 

versionsnumret och bockas av. Spara den senast gällande kvittensen. Kvittenserna 

ska sedan postas till GA, se nedan. 

 
Slutliga antagningen är klar den 27 juni. Dagen efter kan eleverna logga in på 

sökwebben för att se och svara på sitt antagningsbesked.  

 

  

 

  

Sortera kvittenserna efter personnummer per skola eller efter klasslistan på SYV-

sidan. Sätt klasslistan framför varje klass så att GA lätt kan hitta kvittensen vid 

förfrågan. Kvittenserna skickar du till GA innan du går på semester.  

OBS! Skicka inget annat tillsammans med kvittenserna och lägg skolor i separata 

kuvert, vi går inte igenom kuverten förrän i september. Endast kvittenssidan med 

underskriften behövs.  

 

 



Under sommaren 

 Sommarsupport av Umeåregionens kommunväxel i samarbete med GA. 

Svar på vanliga frågor finns tillgängliga på hemsidan. Informera elever och 

föräldrar om att ingenting händer mellan slutantagning och sista 

svarsdatum. Eleverna kan tänka igenom sitt antagningsbesked och svara i 

lugn och ro.  

 

 Alla elever ska svara på antagningsbeskedet via sökwebben. Även de som 

har kommit in på sitt förstahandsval. Om eleverna vill ändra webbsvaret 

kan de logga in och skriva ut ett svarskort och skicka till GA med post.  

 

 Om en elev har kommit in på val 2 eller lägre och är nöjd med det måste 

eleven svara att den inte vill stå kvar som reserv. Annars kan eleven 

komma in på ett högre val i den första maskinella reservantagningen och 

därmed förlora sin tidigare plats. 

 

 En elev kan aldrig uppehålla två platser. Alla svar gäller val i 

Västerbotten, har eleven val till andra kanslier måste de svara direkt till 

dem. Eleven kan aldrig få tillbaka ett lägre val om hen kommit in på ett 

högre rankat val. Enda sättet är att söka till lediga platser i augusti. 

 

 

 
Förklaring av svarskoder: 
 
1 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. (Eleven prövas på högre val i 
maskinella reservkörningen och tappar automatiskt den plats hen hade innan) 

2 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv. (Eleven vill inte prövas på 
något annat, är nöjd med platsen hen fått) 

3 Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. (Eleven har då ingen plats och 
vill ha en chans att komma in på högre val. Riskerar att stå utan plats) 

4 Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv. (Har ingen plats) 

5 Jag vill delta i reservantagningen. (Eleven är inte antagen, men vill prövas i reservkörningen 
och få chans att komma in) 

6 Jag vill INTE delta i reservantagningen. (Eleven är inte antagen och vill inte heller få en 
plats) 

7 Jag tackar JA till erbjuden plats 

8 Jag tackar NEJ till erbjuden plats 



Reservantagning 

4 augusti. Sista datum för elever att svara på antagningsbeskedet via sökwebben. 

7 augusti. Den maskinella reservantagningen görs utifrån elevernas svar under 

sommaren (svarskoderna). Eleven prövas på högre val i ansökan och blir den 

antagen försvinner automatiskt den tidigare platsen. På kvällen kan de logga in på 

sökwebben och svara på sitt antagningsbesked.   

Elever som fått uppdaterat betyg under sommaren prövas på sitt nya meritvärde 

och eventuellt nya behörighet. Om de inte blir antagna så får de sin plats i den 

befintliga reservkön.   

8 augusti. Blanketten och e-tjänsten för ansökan till lediga platser publiceras på 

vår hemsida tillsammans med instruktioner. Elever kan bara söka till program där 

det finns platser över och inte finns någon reserv i kö.  

De ska använda e-tjänsten eller fota/skanna och mejla in den underskrivna 

blanketten. De ansökningar som kommer in på förmiddagen före klockan 12, 

behandlas på eftermiddagen samma dag. 

9 augusti. Antagning av dem som sökt till lediga platser påbörjas. GA kontaktar 

eleverna via telefon om eleven har sökt via blankett. De som har sökt via e-tjänst 

får beskedet via den. 

11-31 augusti. Manuell reservantagning pågår parallellt med antagning till lediga 

platser.  

Byte av program i augusti.  

Det är viktigt att alla ansökningar till lediga platser går via GA. Eleverna kan inte 

byta program via skolan. GA håller i reservantagningen till och med den 31 augusti. 

Reservlistorna lämnas sedan över till gymnasieskolorna. 

 

 

Hör gärna av dig till oss om du har funderingar! 

 

 

 

 

 


