
Hur kan jag stötta min ungdom?

Inför Gymnasievalet 2023

Studie- och yrkesvägledarna
Enheten för vägledning
Kungsbacka Kommun

Välkommen till inför gymnasievalet för dig som är vårdnadshavare till elev i 
åk 9. Vi som guidar dig genom presentationen arbetar som Studie- och 
yrkesvägledare i Kungsbacka kommun. 

Studie- och yrkesvägledarna på Kungsbackas kommunala skolor är centralt 
anställda på Kompetenscentrum. Vi är alltså inte anställda av varje skola. 
Detta syftar till att skapa likvärdig vägledning inom kommunen. Vi arbetar 
med kommunens invånare från grundskola upp till vuxna.
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Hur många här inne jobbar med 

det ni läste på gymnasiet?

Handuppräckning

Att välja till gymnasiet är inte något som påverkar hela livet – men era 
ungdomar kanske tror det.
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Agenda

 Vägledningskunskap – tips på hur ni kan stötta era ungdomar

 Gymnasiekunskap- vad behöver jag veta?

 Gymnasieansökan- hur går ansökan till?

Presentationen kommer att gå igenom följande områden: Läs från 
presentationen
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Talerätten Skollagen (29 kap 12 § Skollagen) 

/Träder i kraft I:2023-07-02/ Den som har fyllt 
16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och 
ärenden enligt denna lag.

Denna rätt gäller också ansökan till 
gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan 
eller kommunal vuxenutbildning och 
överklagande av beslut i fråga om sådan 
utbildning även om den sökande eller den 
klagande inte har uppnått 16 års ålder.
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- Eleverna har en skyldighet och ansvar att hålla sig informerade och att 
genomföra sin ansökan

- Får  stöd av VH och skolpersonal, t.ex. SYV

- Den som hjälper den sökande kan inte hållas ansvarig om den sökande 
gjort fel i sitt gymnasieval

- Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare finns som stöd till din 
ungdom och håller dig uppdaterad.
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En vårdnadshavare som håller 
sig uppdaterad och är delaktig 
ökar sannolikheten till att eleven 
gör ett genomtänkt gymnasieval 
utifrån sina egna behov och 
önskemål.
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Kunskap om 
mig själv

Kunskap om 
omvärlden

Fatta beslut

Genomföra 
beslut Anders Lovén (doktor i pedagogik universitetslektor vid 

Malmö Universitet)

Fyrstegsmodellen

 Intressen

 Ämnesmässiga styrkor

 Färdigheter 

 Framtidstankar

 Kompetenser

 Information

 Studiebesök

 Skolornas hemsidor

 Öppet hus

- Den här modellen bygger på karriärteori.

- Delarna representerar de moment som man behöver för att göra ett väl 
underbyggt val.

- Detta visar vi för eleverna från åk 6 och framåt.

- Utifrån detta har ni som VH en viktig uppgift att stötta era barn, ta sig 
(gärna kommunalt) till öppet hus och prata hemma.

- Har ni en ungdom som ska söka i skolan utanför Kungsbacka kan det 
vara värt att hjälpa dem att provåka med buss och tåg till de olika 
skolorna.
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Vägledningssamtal 

Vi erbjuder vägledningssamtal

 Eleverna i åk 9 kan boka in uppföljningssamtal vid behov

Vad kan ett vägledningssamtal innebära?

Vidga perspektiv och visa på alternativ, bidra till ökad valkompetens , 

utmana föreställningar, ge stöd & informera

 Erbjuder samtal på plats eller via teams för elever och vårdnadshavare.

I grundskolan erbjuds samtliga elever vägledningssamtal i åk 8

Eleverna i åk 9 kan boka in uppföljningssamtal vid behov. Ett sådant samtal
kan se olika ut beroende på var i beslutsprocessen eleven står. Det finns
också en möjlighet att boka in ett samtal på plats eller via teams för elever
och vårnadshavare.

Utöver enskilda samtal har vi även 4 lektioner med år 9 i helklass.
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Tips till dig som vårdnadshavare

Du har en viktig roll som vårdnadshavare att stötta ditt barn genom 
processen att välja till gymnasiet.

 Lyssna och var öppen. Vissa elever behöver ombestämma sig.

Var uppdaterad och uppmärksam till exempel om slutdatum, 

behörighet, allergi, anpassningar och så vidare. 

Hålla diskussionen levande under antagningsåret.

Genom att arbeta på detta sättet skapar ni goda 

förutsättningar för ett väl genomtänkt gymnasieval.
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”Finns det några breda program?”

Fråga istället din ungdom:

Vilket program kommer du trivas bäst på?

Var har du bäst förutsättningar att nå dit du vill?

Vad känner du dig mest motiverad till att läsa?

Utgå ifrån här och nu, det här valet avgör inte din framtid!
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Gymnasiekunskap
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Förslag på aktiviteter

Stötta din ungdom genom att vara med och planera dessa aktiviteter, så att 

de blir av.

Gymnasiemässa Öppet hus Skuggning

- Ungdomar som inte själva gjort de förberedelser som krävs för att kunna
genomföra ett genomtänkt gymnasieval.
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Ansökan till NIU, RIG, idrottsspecialisering

 Dubbel ansökningsprocess 
idrott separat från 
utbildning

 Tänk på att lägga in flera 
val – även utan idrotten

 Kontakta din SYV för 
fördjupande info

Obs! Håll koll på när sista 
datum är för din idrott!
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Nationella gymnasieprogram + behörighet

Yrkesprogram
• Barn och fritid (BF)

• Bygg och anläggning (BA)

• El och energi (EE)

• Fordon och transport (FT)

• Försäljnings- och
serviceprogrammet (FS)

• Hantverk (HV)

• Hotell och turism (HT)

• Industritekniska (IN)

• Naturbruk (NB)

• Restaurang och livsmedel (RL)

• Vård och omsorg (VO)

• VVS och fastighet (VF)

Högskoleförberedande
• Ekonomi (EK)

• Samhällsvetenskap (SA)

• Humanistiska (HU)

• Naturvetenskap (NA)

• Teknik (TE)

• Estetiska (ES)

• International Baccalaureate (IB)

Minst E i:
SV/SvA, 
ENG, MA

+
Minst 5 
ämnen,

= 8 ämnen

Minst E i:
SV/SvA, 
ENG, MA

+
Minst 9 
ämnen,

= 12 ämnen

SA, EK, HU minst E i: 
samhällskunskap, 
historia, geografi & 
religion.

TE, NA minst E i: kemi, 
biologi & fysik.

- Behörighet plus konkurrens!

- IB- är ett internationellt program där undervisningen sker på engelska, 
ta kontakt med din studie-och yrkesvägledare eller ansvariga på 
programmet/skolan för mer information.

Här kan du räkna ut ditt meritvärde:

https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/rakna-ut-meritvarde-7341
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Om du inte blir behörig

Om din ungdom riskerar att bli obehörig till ett nationellt program finns 
Introduktionsprogrammen (IM) där det finns 4 olika program. Tag kontakt 
med berörd skolpersonal.

IMA

IMS

IMV

IMY

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Programinriktat val

Yrkesintroduktion

- Om din ungdom riskerar att inte bli behörig – ta kontakt med din SYV

- Det finns olika alternativ!

- Är hen i gränslandet? Säkra upp!
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Samverkansavtal

Samverkansavtalet med GR gäller inte 
på samma sätt för obehöriga elever.

- Kungsbacka kommun ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal

- Utbildning är gratis (inklusive resor) inom GR

- För friskolor gäller riksintag (= fritt sök I hela landet)
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- Yrkesprogram v.s. högskoleförberedande program

- Från och med höstterminen -23 ingår grundläggande behörighet till 
högskolan automatiskt att ingå även på yrkesprogrammen

- Ett yrkesprogram innehåller alltid minst 15 veckor arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). 



Gymnasial lärlingsutbildning – ett annat sätt 
att gå på ett yrkesprogram

Minst hälften av utbildningen sker på en eller flera arbetsplatser

Likvärdig skolförlagd utbildning 

Ökad arbetslivserfarenhet

Möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet under handledares ledning på en eller flera arbetsplatser

Gymnasial lärlingsanställning (GLA)

- Yrkesprogrammen på vissa gymnasieskolor erbjuder lärlingsutbildning.

- Antalet APL-veckor är fler. Ungefär 50 % av utbildningstiden bedrivs på
en arbetsplats.

- Vissa skolor erbjuder att läsa som anställd gymnasielärling vilket
innebär att eleven får ersättning från arbetsplatsen under sina APL 
veckor. 

- Att läsa som lärling måste aktivt väljas i ansökan.
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Ansök senast 
2 maj

- Plötsliga sociala eller fysiska svårigheter som påverkar
elevens möjlighet att tillgodogöra sig sina studier 

- Eleven måste vara behörig till sökt program! Ska bedömas klara av 
programmet.

- Kan skickas in av skolan eller av VH

- Om du som vårdnadshavare funderar på om din ungdom lyder under fri
kvot, kontakta skolans rektor i god tid för att få mer information.
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Studier efter gymnasiet

Grundläggande behörighet (ingår i alla program from HT -23)

Särskild behörighet
Ytterligare krav på kurser beroende på sökt utbildning

Meritpoäng
Engelska 7, Matematik (beroende på behörighetskrav) samt Moderna 
språk från steg 3

Alla behörighetsgivande kurser går att komplettera i efterhand
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Gymnasieansökan
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Hur många val i ansökan?

Alla val skall vara genomtänkta och ligga i ”rätt” ordning.

1. Allra helst vill jag detta alternativ

2. Om jag inte kommer in på mitt första val så vill 
jag detta alternativ

3. På tredje plats vill jag detta alternativ

4. På fjärde plats vill jag detta alternativ

5. På femte plats vill jag detta alternativ

- Tänk på att vid ansökan är att lägga in fler än ett val då konkurrensen 
om platserna är stor.

- Det är av största vikt att eleven noggrant rangordnar sina val där 
nummer 1 ska vara det hen allra helst vill.

- Det som syns i statistiken är den elev med lägst betyg som ändå kom in 
på utbildningen.
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Viktiga datum

• Ansökan till elitidrott på gymnasiet (NIU och RIG)?

• Gymnasiedagarna 8-10 november 2022

• Skolornas öppet hus pågår under hela hösten, 
oftast efter Gymnasiedagarna, se info på 
gymnasieskolornas hemsidor 

Ansökan idrott, se länk

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/elitidrottpagymnasiet/
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Viktiga datum, fortsättning

• Gymnasieansökan öppnar 6 december 2022 
(indra2.se) och stänger 1 februari 2023

• Preliminärt besked 13 april 2023

• Ändringar kan göras fram tills 1 juni 2023 – kontakta 
SYV

• Slutgiltigt besked 27 juni 2023 – OBS! Måste svara på 
beskedet!
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Viktiga länkar

 Vad ska jag välja? Göteborgsregionens 

utbildningskatalog 2023 | Göteborgsregionen (GR) 

(goteborgsregionen.se)

 Indra2.se

Gymnasiedagarna & Future Skills | För dig som 

ska göra ett framtidsval!

Behörighetsvisaren

Yrken » Framtid.se

Utbildningsguiden.skolverket.se

Här har vi samlat länkar till bra hemsidor för att få kännedom om 
alternativen i form av skolor, gymnasieprogram och behörighetskrav med 
mera. 
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Kontakta oss

Om din SYV är ledig eller sjuk vid brådskande 
ärenden:
grundskolaochgymnasie.vagledning@kungsbacka.se

I första hand kontaktar du studie-
och yrkesvägledaren på din 
ungdoms skola.
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Lycka till ! 

Studie- och yrkesvägledarna 
Kungsbacka kommun

Lycka till! Tveka inte att höra av er vid frågor och funderingar.
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