
SLUTANTAGNING
till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen 2022



• Slutantagningen görs på slutbetyget från årskurs 9.

• Slutantagningens resultat kan skilja sig från den 

preliminära antagningen och det preliminära 

antagningsbeskedet i april. Det kan bero på förändrad 

konkurrens som ökat antal sökande och höjda betyg 

eller att antalet platser har minskat på utbildningen. 

• I ditt slutantagningsbesked får du reda på om du är 

antagen och vilken skola du ska börja på till hösten.

• Du kan bara vara antagen på ett val.

• Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked.

Slutantagningen

är klar 28 juni

Slutantagning



Logga in på ansökningswebben
och se ditt antagningsbesked



Logga in på ansökningswebben indra2.se

• Logga in med ditt personnummer och 

lösenord. 

• Om du har glömt ditt lösenord fixar du ett 

nytt genom att trycka på Återställ lösenord.

Behöver du ändra 

din e-postadress?

Din skola kan 

hjälpa dig med det.



Mitt gymnasieval - Slutantagningsbesked

• Gå in under Mitt gymnasieval och slutantagningsbesked 

för att se ditt antagningsbesked.



Mitt gymnasieval - Slutantagningsbesked

• Vid varje val i din ansökan visas en antagningspoäng 

och ditt resultat, t ex om du är antagen eller reserv.

• Du kan bara vara antagen på ett val. Val under platsen 

som du är antagen på är inte längre aktuella.

• Om du inte är antagen på någon utbildning alls ska du 

direkt ta kontakt med din SYV. Då kan ni lägga till nya 

val, så kallade sena omval. 



Mitt gymnasieval - Slutantagningsbesked
• Om du är reserv står du i kö till en 

utbildning och kommer vara med i 

reservantagningen.

• Du ser antagningspoängen som 

krävs för att tas in på utbildningen 

och två dagar efter att 

slutantagningen är klar visas din 

plats i reservkön under fliken 

Gymnasieval. 

• Om du kollar till ditt gymnasieval 

under reservantagningen i augusti 

kan du se om din plats i kön 

förändras. Blir det ledigt och det är 

din tur, tas du in på reservplatsen.

Viktigt att känna till!
Om reservnumret 

ändras och du får en 

sämre plats i kön kan 

det bero på att 

Gymnasieantagningen 

har fått information 

om något som behöver 

rättas, t ex ett betyg 

som kan ha 

rapporterats in fel för 

en elev i kön. När ett 

sådant fel rättas, 

förändras också 

ordningen i kön.



Mitt gymnasieval - Slutantagningsbesked

• Om du är antagen visas information om uppropet, 

alltså var och när du ska börja på skolan.



Mitt gymnasieval - Slutantagningsbesked

• Under Viktiga frågor kan du läsa om vad som är 

viktigt att känna till just nu vid slutantagningen. 

• Du kan läsa om vilka regler som gäller, få reda på hur 

du tolkar ditt antagningsbesked och vad du ska göra 

om något är fel.



Mitt gymnasieval - Slutantagningsbesked

• Tryck på Svara på ditt antagningsbesked så flyttas du 

över till ditt gymnasieval där du svarar på beskedet.



Svara på antagningsbeskedet



Svara på antagningsbeskedet

• Val med svarsknappar är 

sådana val som du måste 

svara på. 

• Du kan Tacka ja till din plats, 

Avstå din plats eller välja att 

Stå kvar som reserv. 

• Tänk på att inte avstå/tacka 

nej till en plats där du är 

antagen. Prata istället med 

din SYV om du har ångrat dig 

och vill ändra i din ansökan.

RESERV

Tryck på knappen Stå kvar 

om du vill ha chans att 

komma in på en 

reservplats. 

Tryck på knappen Avstå

om du inte vill vara med i 

reservantagningen.

ANTAGEN

Tryck på knappen 

Tacka ja för att 

tacka ja till en 

plats där du är 

antagen.



Svara på antagningsbeskedet

OBS! om du avstår en plats där du är antagen, 

kan det hända att du inte har någon plats alls när 

skolan börjar.

• Om du vill avstå en plats där 

du är antagen, måste du 

berätta varför.

• Markera ett av alternativen 

som visas i rutan Avstå 

antagen plats och bekräfta 

att detta är din önskan.



Svara på antagningsbeskedet
• I de flesta fall måste SYV 

godkänna din önskan, om 

en plats ska avstås.

• Din SYV blir automatiskt 

informerad om ditt 

önskemål.

• Din plats ligger kvar tills SYV 

har godkänt ditt önskemål. 

• Under den tiden kan du 

ångra att du avstått och 

markera att du vill Tacka ja 

till utbildningen.

OBS!

Tänk på att man 

inte kan få tillbaka 

en plats när den 

väl har avståtts.



Kom ihåg!

Tryck här för att  

svara på ditt 

antagningsbesked

• Tacka ja till platsen som du är antagen på. Då vet du att du har en plats 

vid skolstart.

• Om du är reserv eller har lagt till nya val i din ansökan kommer du att 

vara med i reservantagningen.

• Om du inte vill vara med i reservantagningen måste du avstå 

reservplatser eller omval som du har gjort.

• Tänk igenom hur du ska svara på ditt antagningsbesked. Om du 

förlorar en plats och sedan ångrar dig, kan du inte få tillbaka den i 

efterhand. 

• Har du frågor eller behöver hjälp med hur du ska svara på 

antagningsbeskedet eller att ändra i ditt gymnasieval, t ex lägga till 

sena omval, ska du prata med din SYV. Kontaktuppgifter finns på 

ansökningswebben.

Prata med din SYV 

om du har frågor!



Håll dig uppdaterad under sommaren!

Tryck här för att  

svara på ditt 

antagningsbesked

• Du som är reserv måste fortsätta ha lite koll på ditt gymnasieval 

under sommaren.

• Kolla att dina kontaktuppgifter stämmer på ansökningswebben.
Tänk på att använda en e-postadress som funkar under hela sommaren och inte en 

som du har fått från din skola. Sådana e-postadresser brukar stängas ner och sluta 

fungera efter skolavslutningen i 9:an.

• Reservantagningen startar den 3 augusti.
Då kan du hålla dig uppdaterad och se ditt antagningsläge som inloggad på 

ansökningswebben. Där ser du också meddelanden från Gymnasieantagningen.



Skolstart – Upprop på skolan

• Ha koll på skolans uppropsdag, var och när du 

ska börja på skolan!

• Om du missar uppropet och inte anmält ett 

giltigt skäl för din frånvaro kan du förlora din 

plats.

• Ledighet från skolan kan bara beviljas av 

rektorn på din nya skola och det görs bara i 

undantagsfall.



RESERVANTAGNING
till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen 2022 



• Reservantagningen startar 3 augusti och avslutas 8 

september.

• Under den tiden fyller Gymnasieantagningen på skolornas 

lediga platser med elever som står i kö.

• Du som står i kö till en utbildning kommer vara med i 

reservantagningen. 

• Blir det ledig plats och det är din tur i kön tas du in per 

automatik. Du blir inte tillfrågad om du vill byta. Du ska 

bara stå i kö om du verkligen vill ha en ny plats!

• Om du tas in på en ny utbildning under reservantagningen 

får du ett nytt besked och då gäller inte ditt gamla 

antagningsbesked längre.

Logga in på 

ansökningswebben 

indra2.se för att följa 

reservantagningen.

Reservantagning



Reservantagning – så här funkar det!

• I slutet av juli skickar vi mejl till dig med 

påminnelse om att logga in på ansökningswebben 

och kolla till ditt gymnasieval innan 

reservantagningen startar.

• I ditt gymnasieval ska du bara ha val som du 

verkligen vill komma in på!

• Vill du inte ha en plats som du står i kö till ska du 

avstå den.

• Du måste ha koll på ditt gymnasieval om du är 

med i reservantagningen!

Kolla till ditt gymnasieval innan 

reservantagningen startar!



Reservantagning – så här funkar det!

• På ansökningswebben kan du följa de ändringar 

som sker och se om ditt reservnummer förändras.

• Om det blir förändringar i din antagning 

t ex om du får ändrad plats i reservkön eller blir 

antagen på ny utbildning, kommer vi skicka ett mejl 

till dig.

• Ändringar och nytt resultat visas på 

ansökningswebben under Mitt gymnasieval.

• När du har fått ett nytt antagningsbesked kan du 

inte ångra dig och få tillbaka en plats som du hade 

tidigare.

Följ reservantagningen på 

ansökningswebben!



Reservantagning – så här funkar det!

• Behöver du ändra i ditt gymnasieval, t ex lägga till 

sena omval ska du prata med din SYV. Då kan ni 

också titta på var det finns lediga platser.

• Du som gör sent omval hamnar i en omvalskö

utifrån dina betyg. Du kan inte se vilken plats du 

har i omvalskön.  

• Om det finns ledig plats och ingen reservkö, fyller 

Gymnasieantagningen på med elever från 

omvalskön.

• Tänk på att inte göra sena omval till utbildningar 

som du inte vill komma in på!

Reservantagningen pågår till 

den 8 september.



Skolstart och reservantagning



Skolstart och reservantagning

• I mitten av augusti när skolorna startar är det 

viktigt att vi får prata med dig innan du tas in 

som reserv på en ny utbildning. Då ringer och 

SMS:ar vi dig. 

• Det är viktigt att vi får tag i dig snabbt så kolla 

att ditt mobilnummer och din e-postadress 

fortfarande stämmer på ansökningswebben.

• När vi kontaktar dig räknar vi med att du vill 

ha en ny plats. Du kan inte få någon längre 

betänketid.

• Den plats som du lämnar kommer direkt fyllas 

med annan elev som står i kö.

Var förberedd!

Vill du byta till annan 

utbildning?

Du måste lämna 

snabbt svar om vi 

kontaktar dig.



Står jag i kö till en utbildning och vill 

jag fortfarande göra det?

Behöver jag lägga till fler val?

Var finns det lediga platser?

Stämmer mitt mobilnummer på 

ansökningswebben? 

Kom ihåg! Prata med din SYV 

om du har frågor!

Stort lycka till med dina studier!



Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen


