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Information till dig som står inför valet till gymnasiet
Vilka gymnasieprogram finns att välja på?
Detta är de nationella programmen:

Yrkesprogrammen:













Barn‐ och fritidsprogrammet
Bygg‐ och anläggningsprogrammet
El‐ och energiprogrammet
Fordons‐ och transportprogrammet
Handels‐ och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell‐ och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Vård‐ och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program:







Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Var finns dessa program? Vilka inriktningar finns?
Titta på skolornas hemsidor eller prata med SYV.

Vad krävs för att vara behörig ett gymnasieprogram?
För att vara behörig att söka ett program måste du ha minst E i ämnena svenska, engelska,
matematik, och dessutom:



för yrkesprogram: minst E i fem ämnen (kan vara vilka ämnen som helst) = åtta ämnen.
För högskoleförberedande program: minst E i nio ämnen = 12 ämnen.
För naturvetenskapligt program och teknikprogrammet måste kemi, biologi och fysik ingå i
dessa ämnen.
För ekonomi‐, humanistiska eller samhällsvetenskapliga programmet måste geografi,
historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa ämnen.

Det är de behöriga eleverna med högst meritvärde som sen kommer in på valt program.

Vetlanda – här växer människor och företag

Meritvärde räknas ut av de 16 bästa betygen + ev betyg i moderna språk (B‐språk) från
slutbetyget:






A = 20 p
B =17,5
C = 15 p
D=12,5
E = 10 p

Intagningspoängen varierar mellan programmen och är olika från år till år. Ju högre poäng du
har, ju större chans att komma in på ditt förstahandsval!

Frisök
Frisök gäller nationella program. Kommuner inom gymnasiesamarbetet på Höglandet (Aneby,
Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda) kommer att ta in dig på betyg (dvs. du har samma chans att
komma in som kommunens ”egna” elever). Samma princip gäller om du söker till
naturbruksgymnasierna i Tenhult och Stora Segerstad. Detta gäller också till några andra
angränsande kommuners skolor. Kolla med SYV vilka det gäller.
Om du söker till en skola utanför samverkansområdet kommer du att tas in i mån av plats. Du
kan alltså söka även om utbildningen finns i samverkansområdet, mwn du får inget
inackorderingstillägg då.
Man har alltid rätt att söka till riksrekryterande program och friskolor (godkända av Skolverket)
över hela landet. Vilka program och skolor detta är kan du få hjälp av SYV att ta reda på.
Man kan söka till samma program på flera olika skolor!
Detta kanske verkar krångligt, prata med SYV så får du svar på dina frågor.

Vad ska jag tänka på mer? Allergi och sjukdomar
Tänk på att vissa gymnasieprogram och yrken kan vara olämpliga om du har allergi, astma eller
någon sjukdom/skada. Prata med din läkare, skolsköterska eller SYV om detta!

Idrottsgymnasium
Du som vill gå idrottsgymnasium, måste ansöka på hösten året före du ska börja. Kolla med just
det gymnasium du vill gå om exakt datum!

Om jag inte vet vad jag vill då? Eller vill diskutera mina möjligheter med
någon? Om jag vill ha svar på frågor?





Prata med SYV på skolan! Det kan vara allt från små undringar till att göra ett intressetest
eller att ordna ett besök på någon skola du är nyfiken på. Ofta är det bra att ha någon att
bolla idéer med innan man bestämmer sig för något, det är det som SYV är till för! Kom i
god tid innan du ska göra dina val!
Prata med kompisar som går på gymnasiet nu, men skaffa dig en egen uppfattning innan
du bestämmer dig.
Du kommer att få en bra bild av programmen du är mest intresserad av under besök på
gymnasieskolorna under hösten.





Använd Praon till att prova på yrken och områden som du inte har någon stor erfarenhet
av.
Tänk på att välja rätt utbildning för eventuell högskoleutbildning i framtiden!
Tänk på att vissa kurser på gymnasiet ger meritpoäng när du söker till högskola.

Information om program och skolor som behövs finns bl.a. här:





Hemsidor
Programväljaren
Framtidshäftet
Hos studie‐ och yrkesvägledare (SYV), Karina Ruderfors

När du letar information på nätet kan det vara så att inte all information är korrekt, fullständig
eller objektiv. Grunda inte ditt gymnasieval med enbart information från Internet. Kolla upp
det du läst t.ex. med SYV!
Har du frågor eller funderingar? Vänd dig till mig!
Karina Ruderfors
Studie‐ och yrkesvägledare, SYV, Withalaskolan
Telefon 0383‐975 33

