
BETYG GRUNDSKOLAN 

Jag har fått fel betyg i ett eller flera ämnen, vad ska jag göra? 

Om du fått fel betyg behöver du kontakta rektorn på din tidigare skola.  

 

FRÅGOR SOM RÖR HULEBÄCKSGYMNASIET 

CSN- Studiebidrag 
Du får studiebidrag från kvartalet efter det att du fyllt 16 år.  
Det finns mycket information att hämta på www.csn.se 

 

Busskort 

Det är din hemkommun som ska förse dig med busskort. Gymnasieelever 

folkbokförda i Härryda kommun får busskorten hemskickade med post.  

 

Jag är nyinflyttad till kommunen. Hur gör jag för att få ett busskort? 

Skicka ett mejl till expeditionenhule@harryda.se så kommer vi att beställa ett kort 

förutsatt att du är inskriven på en gymnasieskola i regionen. Kortet skickar vi sedan 

hem till dig.   

 

Vilken klass kommer jag gå i på Hulebäcksgymnasiet?  

- Klasslistor kommer sättas upp på Hulebäcksgymnasiet i samband med uppropet. 

 

När börjar terminen?  

Du som har blivit antagen eller erbjuden plats ser information om skolstart med 

uppropsdag, tid och plats under rubriken Upprop på skolan vid ditt 

slutantagningsbesked. 

 

Jag har blivit mobbad/utsatt av en speciell elev. Hur ska jag göra för att inte 

hamna i samma klass som den personen?  

Om det är så att det programmet du sökt har flera paralleller (EK, NA, SA, TE) 

försöker vi se till att du kommer i en annan klass än den personen som du är utsatt 

för. Skicka ett mail till expeditionenhule@harryda.se och förklara ditt ärende. Du 

kommer att få svar veckan innan skolstart. 

 

Inackorderingstillägg 

Jag har kommit in på en skola långt hemifrån. Hur fungerar det med 

inackorderingstillägg?  

All information om inackordering finns på Härryda kommuns hemsida.  
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Jag saknar mitt slutbetyg från gymnasiet 

Man kan beställa betygskopia via e-tjänster på Härryda kommuns hemsida.  

 

SLUTANTAGNINGSBESKED 

 

OBS!! De allra flesta svaren hittar eleverna på sina antagningsbesked om de läser 

det noggrant. Det finns även ”Frågor och svar” (till vänster om logga-in-knappen) på 

www.indra2.se   

 

Var hittar jag beskedet om jag är antagen? 
Resultatet av slutantagningen presenteras för inloggad elev på www.indra2.se  
under Mitt gymnasieval och fliken Slutantagningsbesked.  

 

Jag har glömt mitt lösenord? 

Gå in på www.indra2.se  

Klicka på knappen ”Logga in” och länken ”Glömt ditt lösenord?” Skriv in 

personnummer och klicka på ”Skicka”. Ett mejl med nytt lösenord skickas omgående 

till din e-postadress som finns inlagd i dina kontaktuppgifter. 

 

Måste jag svara på antagningsbeskedet? 
Ja, du måste svara på ditt antagningsbesked Du måste svara på alla dina val där 
svar krävs, ”tacka ja” eller ”avstå plats”. 

OBSERVERA! Om du avstår ett val där du är antagen finns det risk att du inte har 
någon gymnasieplats när skolan startar. Du ska däremot avstå andra val som du inte 
längre är intresserad av så att du inte riskerar att tas in där under reservantagningen. 
Blir det en ledig plats på utbildningen som du står i kö till, kommer du tas in där och 
förlorar då den plats där du var antagen tidigare. 

 

Jag är antagen både i GR och utanför, hur ska jag göra? 

Om du sökt till skolor i och utanför Göteborgsregionen kan du få två (eller flera) 

antagningsbesked, det innebär att du kan bli antagen till flera platser samtidigt. Du 

behöver tacka ja till den platsen du vill ha, och nej till de du inte vill ha.  

 

Jag har kommit in på mitt förstahandsval men vill hellre gå mitt tredjehandsval. 

Då behöver du göra ett omval där du ändrar ordningen på dina val. Observera att om 

du gör ett sent omval, kommer du hamna sist i kön, och kommer då efter alla 

reserver på det program du vill byta till. Detta gäller oavsett om du har ett högre 

meritvärde än alla andra sökande i slutantagningen. Du behåller fortfarande din plats 

på programmet du är antagen till förutsatt att du tackat ja. Det är därför viktigt att du 

tackar ja till den platsen du är antagen till så du inte riskerar att stå helt utan plats. 
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Om du sedan blir antagen till ditt nya val du flyttat upp, förlorar du platsen du tidigare 

blivit antagen till. 

 

RESERV 

 

Jag är reserv, vad händer?  

Om du är reserv till något av dina högre val eller lägger till ett nytt högre placerat val 

fortsätter Gymnasieantagningen att bevaka din möjlighet att bli antagen där om det 

blir ledig plats. Se till att klicka på ”tacka ja” till den reservplats du önskar komma in 

på 

 

Hur stor är chansen att komma in på platsen om jag är reserv? 

Det går inte att svara på, det beror på vad de antagna och reserverna före dig svarat 

på sitt antagningsbesked. Det är viktigt att ha koll på din ansökan under 

reservantagningsperioden 

 

Jag är nöjd med den plats jag är antagen till men står som reserv på mina 

högre val. Hur gör jag nu? 

Om du är nöjd med platsen du är antagen till, ska du tacka nej till platserna du är 

reserv på. Om du tackar ja till en reservplats och blir antagen till den under 

reservantagningen, förlorar du den plats du tidigare blivit antagen till.  

 

JAG HAR INGEN GYMNASIEPLATS 

 

Vad ska jag göra om jag inte blivit antagen till något av mina val? 

Om du inte är antagen på något av dina val ska du ta kontakt med en studie- och 

yrkesvägledare som är i tjänst (se sommarbemanning) för att få hjälp att lägga till fler 

val. Du kommer behöva lägga till val där det finns lediga platser för att inte riskera att 

stå helt utan plats när terminen börjar.  


