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Del 1: Inför besöket på digitala 
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4 Så hänger mässan ihop med valet
Mässan är en viktig komponent i ett 
välgrundat gymnasieval.

5 Snabb guide till den digitala mässan
Vad innebär det att besöka en digital mässa 
och hur ser den virtuella mässhallen ut?

6 Förslag på hur ni kan förbereda er 
inför besöket på mässan
Här ger vi tips och förslag på hur ni 
tillsammans kan förbereda er inför ett 
gemensamt besök.

8 Lista över utställare
Spana in alla gymnasieskolor, företag och 
branscher som kommer delta under den 
digitala mässan.

10 Frågor att ställa till skolor, företag 
och branscher
Exempel på frågor som är bra att ställa under 
besöket på mässan.

Del 2: Under besöket

12 Förslag på upplägg för ert besök
Här ger vi ett förslag på hur ni kan lägga upp 
ert gemensamma besök under den digitala 
versionen av mässan.

Del 3: Efter besöket

13 Följ upp besöket tillsammans
Efter besöket är det viktigt att fånga upp och 
reflektera kring det ni lärt er.

14 Bra att veta om ansökan till gymnasiet
Så fungerar gymnasievalet i Göteborgsregionen.

15 Tips på material och länkar
Vi har samlat länkar och tips som kan vara bra 
för er och eleverna efter besöket.

Välkommen till digitala 
Gymnasiedagarna & Future Skills
För många unga är Gymnasiedagarna och Future Skills 
startskottet på gymnasievalet. Besöket på mässan är ett enkelt 
sätt att få igång tankarna kring valet – både utifrån vilka skolor 
och program som finns och utifrån framtidens arbetsmarknad. 

Covid-19 har fortsatt inneburit utmaningar 
för genomförandet av större arrang-
emang. Därför togs tidigt beslutet att 
planera för en digital mässa. I år kommer 
ni kunna besöka gymnasiedagarna.se för 
att, precis som på en fysiska mässa, prata 
med utställande skolor, branscher och 
företag samt samla på er informationsma-
terial. Mer information om mässan finns på 
gymnasiedagarna.se.

Nytt koncept med teman
En nyhet för årets Gymnasiedagarna & 
Future Skills är att vi under hösten har 
lanserat två temaveckor som förberett 
eleverna inför gymnasievalet och 
framtiden. Temaveckorna har även möjlig-
gjort en renodling av den digitala mässan, 
så att fokus ligger på samtal och mötet 
med utställarna. 

Under det första temat, ”Jag och mitt 
gymnasieval”, fick eleverna möjlighet att 
ta ett första steg närmare det stundande 
valet och förhoppningsvis samtidigt lära 
sig mer om sig själva. Genom tema 2, 
”Jag och mitt framtida jobb”, fortsatte 
resan mot framtiden när eleverna fick 
en inblick i arbetslivet och de möjlig-
heter som väntar. Uppgifterna som 
hör till temaveckorna finns fortfarande 
tillgängliga på hemsidan.

Vägen mot valet
Ytterligare en nyhet för i år är Vägen mot 
valet – en serie i 14 delar om ämnen som 
meritpoäng, behörighet, vidare studier 
och framtidens arbetsmarknad. Ni hittar 
alla avsnitt på hemsidan.

Tips och stöd
Hur besöker man en digital mässa? 
Hur kan mässan bidra till kunskap inför 
gymnasievalet? Och hur kan jag stötta 
mitt barn eller en ungdom i min närhet i 
gymnasievalet? Genom det här handeld-
ningmaterialet vill vi bidra med svar 
på de frågorna. Vi ger tips på hur ni 
tillsammans kan förbereda er inför besöket 
och hur besöket på den digitala mässan 
kan utformas. Du får dessutom med dig 
praktisk information kring gymnasievalet.

Varmt välkomna till årets digitala genom-
förande av Gymnasiedagarna och Future 
Skills den 26–28 oktober!

Digitala Gymnasiedagarna & Future Skills öppettider: 26–28 oktober kl. 08.00-19.00

Du loggar in på mässan på: gymnasiedagarna.seGymnasiedagarna & Future Skills är ett arrangemang av Göteborgsregionen (GR)

Future Skills är ett samarbete mellan Göteborgsregionen (GR), Business Region 
Göteborg, Västra Götalandsregionen och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning 
i Göteborgs Stad.

https://gymnasiedagarna.se
http://gymnasiedagarna.se
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Inför besöket på mässan

Att göra ett digitalt besök på 
en mässa skiljer sig givetvis 
från att vara på plats fysiskt – 
och att besöka en mässa inför 
gymnasievalet kan i sin tur skilja 
sig från att besöka andra mässor.

Förberedelserna inför ert besök är 
därför betydelsefulla pusselbitar 
för att ni ska kunna få ut så mycket 
som möjligt av ert besök.

Här ger vi tips och förslag på hur 
ni tillsammans kan förbereda er 
inför ett gemensamt besök, så att 
du kan vara ett stöd i din ungdoms 
gymnasieval.

Så hänger mässan ihop med gymnasievalet
Gymnasiedagarna & Future Skills ger möjlighet att få igång tankarna 
om gymnasievalet och i mötet med utställare kan ni ställa frågor som 
är viktiga för beslutet kring vilka skolor ni vill besöka på öppet hus. 

Genom samtal med mässans oberoende studie- och yrkesvägledare 
kan ni dessutom få insikter och kunskap som är bra inför både 
studieval och framtida yrkesval.

Samtal med studie- 
och yrkesvägledare 
på skolan

Digitala 
Gymnasiedagarna 
& Future Skills

Öppet hus hos 
gymnasieskolor

Antagningsbesked

Gymnasieansökan 
online på indra2.se

Förberedande 
temaveckor på 
gymnasiedagarna.se

Snabb guide till den 
digitala mässan

På gymnasiedagarna.se kommer ni den 26–28 oktober att 
möta lärare och elever från gymnasieskolor samt personer 

från regionens branscher, företag och organisationer.

Ta del av mässans utbud

Ni får möjlighet att boka in ett möte med 
en studie- och yrkesvägledare. Dessutom 
går det att boka en språkguide som kan 
guida elever och vårdnadshavare på 
deras modersmål.

Allmänt

Alla utställare har en egen 
digital monter.

Ni kan filtrera utställare 
utifrån typ av utställare, 
gymnasieprogram, 
ämnesområde och 
kommun.

På startsidan kan ni även 
ta del av olika aktiviteter 
som utställarna anordnar.

Ni har möjlighet att 
favoritmarkera utställare 
och program som känns 
särskilt spännande.

Utställarna

När ni klickar er in på 
utställarnas montrar kan ni:

• Ta del av information om 
utställaren, bland annat 
genom filmer.

• Ladda ner 
informationsmaterial.

• Chatta med utställaren.
• Lämna intresseanmälan 

för fortsatt kontakt.
• Se kontaktuppgifter 

till utställaren och hitta 
länkar till deras hemsida 
och sociala medier.

KommunProgram Frisök

www.gymnasiedagarna.se

https://www.indra2.se
https://gymnasiedagarna.se
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Förslag på hur ni kan 
förbereda er inför 
besöket på mässan

Din roll i valet

Ett stöd och bollplank
Det är viktigt att komma ihåg att gymnasie-
valet är din ungdoms val. Det är antagligen ett 
av det första stora valen som en elev i grund-
skolan ställs inför, och det finns många olika saker 
att tänka på och ta ställning till.

Vilka frågor och aspekter som är viktigast i 
gymnasievalet kan bara din ungdom svara på. 
Tiden på gymnasiet blir som bäst om valet görs 
utifrån egna intressen och drömmar. Du kan 
(och bör!) däremot finnas där som ett stöd och 
bollplank.

Du kan exempelvis hjälpa till genom att ni 
besöker den digitala mässan tillsammans och 
undersöker de olika alternativ som finns. Både 
utifrån olika gymnasieprogram och olika skolor, 
och lyssna när din ungdom resonerar kring sitt 
gymnasieval.

Du kan även var ett stöd genom att hålla koll på 
viktiga datum i ansökningsprocessen.

Läs på om gymnasievalet
Vilka program finns det att välja mellan och 
hur går gymnasievalet till? Förmodligen har det 
hänt en del sedan du eventuellt själv gjorde ditt 
gymnasieval.

Det kan vara bra att få ny kunskap om de olika 
gymnasieprogrammen som finns att välja mellan, 
och om hur valet går till, innan era samtal med 
mässans utställare.

På sida 14–15 tipsar vi om bra länkar och berättar 
om gymnasievalet i Göteborgsregionen.

Boka ett möte med 
en språkguide

Våra språkguider stöttar elever och 
föräldrar som är nya med svenskan, genom 
att ge en översikt om det svenska skolsys-
temet på arabiska, dari, persiska, somaliska 
och tigrinja.

Läs mer och boka: gymnasiedagarna.se/
info-pa-olika-sprak

Planera besöket tillsammans

Ta del av de förberedande 
temaövningarna
En stor del av materialet som eleverna 
kunde ta del av under de två förberedande 
temaveckorna finns fortfarande kvar på 
hemsidan. Däribland hittar ni elevövningar som 
bland annat inkluderar viktig kunskap, samt reflek-
tionsövningar inför såväl gymnasievalet som den 
framtida arbetsmarknaden.
Ni hittar uppgifterna och annat material här: 
gymnasiedagarna.se/temaveckor

Filmserien Vägen mot valet
Genom de 14 korta avsnitten av Vägen mot 
valet får ni svar på några av de vanligaste 
frågorna om gymnasiet, vidare studier och 
framtidens arbetsmarknad. Vi rekommenderar att 
ni spanar in avsnitten inför besöket på mässan, så 
att ni är väl förberedda på hur det fungerar med 
saker som meritpoäng, behörighet och skillnaden 
mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 
program. 

Ni hittar alla avsnitt här: gymnasiedagarna.se/
vagen-mot-valet

Minst ett gemensamt besök
I och med att mässan är digital blir det enklare 
att besöka den när det passar dig.

Självklart ska du besöka mässan när du har 
en stund över, men gör även minst ett besök 
tillsammans med din ungdom. Genom att ni 
besöker mässan tillsammans kan du vara ett stöd i 
att samla in kunskap som är viktig för din ungdom 
när det kommer till valet.

Avsätt tid och plats för besöket
Planera gärna in en tid och plats för när ni 
ska logga in tillsammans på mässan och gärna 
även hur länge ni ska stanna. Kanske vill ni sitta 
tillsammans vid köksbordet hemma eller så tycker 
ni att det är bättre att sitta på biblioteket.

Oavsett var och när ni väljer att besöka mässan är 
fördelen med att bestämma detta i förväg att ni 
vet var ni ska befinna er och vid vilken tidpunkt ni 
ska genomföra besöket.

Tänk på att försöka hitta en lugn plats där ni kan 
sitta.

Ta reda på vilka som ställer ut
Innan besöket kan ni tillsammans spana in vilka 
ni ska möta på mässan genom att besöka gymna-
siedagarna.se/utstallare.

Fundera tillsammans kring om det finns några 
program ni ska fokusera på, om det är några 
utställare som verkar särskilt intressanta och vilka 
frågor som är viktiga för din ungdom att få svar 
på.

På mässan kan ni både träffa representanter från 
arbetslivet för att få en bild av vilka arbetsplatser 
och yrken som känns intressanta för framtiden 
och att därefter undersöka de program och skolor 
som leder till det eventuella drömjobbet.

Lärdomar från klassens besök
Många av skolklasserna i Göteborgsregionen 
planerar in en eller flera lektioner där de 
besöker mässan i klassrummet. Om ni gör ert 
besök efter att din ungdom har gjort ett besök 
under skoltid kan det vara bra att ni pratar om det 
besöket.

Du kan exempelvis fråga:

• Lärde du dig något nytt om något gymnasie-
program eller yrkesroll som du vill veta mer om 
under vårt besök?

• Vilka montrar vill du besöka igen?

Förbered frågor
Prata gärna ihop er om vilka frågor som din 
ungdom vill ställa till gymnasieskolorna och 
representanterna för arbetslivet. Då blir samtalen 
med utställarna (via chatt eller digitala livemöten) 
enklare för er att genomföra. Dessutom vet ni 
vilken typ av fakta ni letar efter i utställarnas 
informationsmaterial. På sida 10 ger vi förslag på 
frågor att ställa.

https://gymnasiedagarna.se/temaveckor
https://gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet/
https://gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet/
https://gymnasiedagarna.se/info-pa-olika-sprak/
https://gymnasiedagarna.se/utstallare/
https://gymnasiedagarna.se/utstallare/
https://gymnasiedagarna.se/utstallare/
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Lista över gymnasieskolor

• Alströmergymnasiet
• Amerikanska Gymnasiet
• Angeredsgymnasiet
• Aniaragymnasiet
• Apelrydsskolan
• Aranäsgymnasiet
• Beda Hallbergs 

gymnasium
• Bernadottegymnasiet
• Bollerup 

Naturbruksgymnasium
• Bräckegymnasiet
• Burgårdens gymnasium
• Designgymnasiet 

Göteborg
• Donnergymnasiet
• Drottning Blankas 

Gymnasieskola Göteborg 
Centrum

• Drottning Blankas gymna-
sieskola Göteborg Gårda

• Drottning Blankas 
Gymnasieskola 
Kungsbacka

• Elof Lindälvs gymnasium
• Ester Mosessons 

Gymnasium
• Flygteknik Technical 

training
• ForshagaAkademin
• Franklins gymnasium
• GS Utbildningar
• GTG – 

Göteborgsregionens 
Tekniska Gymnasium

• GTIs Gymnasieskola
• Gullmarsgymnasiet

• Gymnasieakademin
• Hulebäcksgymnasiet
• Hvilan Gymnasium 
• Hvitfeldtska gymnasiet
• IHGR
• Ingrid Segerstedts 

gymnasium
• International IT College 

of Sweden / INIT
• JENSEN gymnasium 

Göteborg
• Katrinelundsgymnasiet 

Elitidrott
• Kitas Gymnasium
• Klara Teoretiska 

Gymnasium Postgatan
• Klara Teoretiska 

Gymnasium Vallgatan
• Krokslättsgymnasiet
• Kunskapsgymnasiet
• L M Engströms 

Gymnasium
• LBS Göteborg
• LBS Kungsbacka
• Lerums gymnasium
• Lindholmens tekniska 

gymnasium
• Magelungen Gymnasium
• Mediegymnasiet by LBS
• Motorbranschens 

Tekniska Gymnasium 
(MTG)

• NTI Gymnasiet 
Johanneberg

• NTI Gymnasiet Kronhus
• NTI Handelsgymnasiet 

Göteborg

• Nyköpings gymnasium
• Nösnäsgymnasiet
• Olinsgymnasiet
• Partille Gymnasium
• Peabskolan Göteborg
• Polhemsgymnasiet
• Praktiska Gymnasiet 

Göteborg Långgatan
• Praktiska Gymnasiet 

Göteborg Majorna
• Praktiska Gymnasiet 

Kungsbacka
• Realgymnasiet i 

Göteborg
• Riksgymnasiet Örebro, 

för döva och hörsel-
skadade

• Rytmus
• Schillerska gymnasiet
• Sigrid Rudebecks 

gymnasium
• Sjölins Gymnasium
• Skanskagymnasiet
• SKF Tekniska Gymnasium
• Strömma 

Naturbrukscentrum
• Sveriges Ridgymnasium
• Thoren Innovation School
• Västra 

Götalandsregionens 
naturbruksskolor

• Yrkesgymnasiet 
Göteborg / Ale / 
Munkedal

• Öckerö seglande gymna-
sieskola

Lista över Future Skills-utställare

• AFS Interkultur
• Byggföretagen
• Chalmers
• EF
• Fastighetsbranschen
• Försvarsmakten
• Göteborgs Universitet
• HantVerket Väst 
• Installatörsföretagen
• Kommunerna i Göteborgsregionen
• Life Science – AstraZeneca och Sahlgrenska Park
• Omtanken
• Swedbank
• Teknikcollege
• Teknikföretagen
• Visita – Besöksnäringen 
• Volvo Cars
• Västra Götalandsregionen
• Västsvenska Handelskammaren

Chatta med 
utställarna på 
mässan den 

26–28 oktober!

Spana in de digitala 
montrarna här:

gymnasiedagarna.se/utstallare

http://gymnasiedagarna.se/utstallare
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Frågor att ställa till skolor, 
företag och branscher

Exempel på frågor 
till skolor som din 
ungdom är nyfiken på:
• Vilka program finns på skolan?

• Vilka inriktningar har ni på 
programmen?

• Berätta om schemat – hur kan en 
vanlig skoldag se ut?

• På vilket sätt kan man vara med 
och påverka skolan och undervis-
ningen?

• Hur många elever går på skolan 
och hur stora är klasserna?

• Arbetar man mycket i egna 
projekt eller är det mest lärarledda 
lektioner?

• Får man mycket läxor?

• Hur är det med lunchen, äter man 
på skolan eller ute på restaurang?

• Var har man idrott?

• Finns det kurator, psykolog, skol-
sköterska specialpedagog och 
annan personal som arbetar med 
elevhälsa?

• Finns det tillgång till studie- och 
yrkesvägledare?

• Samarbetar skolan med arbets-
livet?

• Hur arbetar ni förebyggande mot 
mobbning?

• Vad är det bästa med er skola?

• Finns det möjlighet att åka på 
utlandspraktik eller utbytesår 
under gymnasiet?

Frågor till företag och 
branscher din ungdom 
vill veta mer om:
• Vilka yrken finns det på ert företag i 

er bransch?

• Vad gör man hos er?

• Hur kan en arbetsdag se ut hos er?

• Hur ser arbetstiderna ut?

• Kommer det att finnas jobb hos er i 
framtiden?

• Är det möjligt att få sommarjobb 
hos er?

• Är det möjligt att få praktik hos er?

• Jobbar det flest killar eller tjejer hos 
er?

• Hur ser lönerna ut i er bransch?

• Vad tycker ni är viktigt hos en fram-
tida medarbetare?

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns 
hos er?

Under besöket

På mässans skoldel möter ni 
personal och elever från olika 
gymnasieskolor och på mässans 
arbetsmarknadsdel, Future 
Skills, kan ni träffa yrkeskunniga 
personer för att koppla 
samman gymnasievalet med 
arbetsmarknaden.

På kommande sidor ger vi förslag på 
hur ni kan lägga upp ert besök.

Det finns många utställare att möta 
och seminarier att kika på, så kom 
ihåg att ni kan göra mer än ett besök 
för att hinna med allt!

Att besöka mässan 
är kostnadsfritt

Vi vill att den digitala versionen av 
Gymnasiedagarna och Future Skills ska vara 
tillgänglig för alla. Därför är besöket helt 
kostnadsfritt. 

Ni når mässan på: 
gymnasiedagarna.se

Öppettider

Mässan håller öppet med personal i 
montrarna:

• 26 okt 08.00-19.00

• 27 okt kl. 08.00-19.00

• 28 okt kl. 08.00-19.00

Tillgängligt dygnet runt
Ni kan självklart även besöka mässan 
när montrarna inte bemannas för att 
exempelvis ta del av information och ladda 
ner informationsmaterial.

https://gymnasiedagarna.se/
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Så kan ni lägga upp 
ett besök på mässan

Hur besöker man egentligen en digital mässa? Här 
ger vi ett förslag på vad ni kan göra på digitala 
Gymnasiedagarna & Future Skills och hur ett 

besök kan se ut.

1. Besök den digitala mässan
Adress: gymnasiedagarna.se

2. Introduktionsdel
Det första du möts av när du går in på sidan är en 
registreringsruta. Efter att du registrerat dig (du 
behöver inte använda dina riktiga uppgifter) möts 
du av en introduktionsdel med bland annat en 
kort film samt information om valet och mässan. 
Introduktionen kan ses som en komprimerad 
version av de förberedande temaveckorna – som 
vi rekommenderar att du tar del av innan mässan. 

2. Spara dina favoriter
På hemsidan har du möjlighet att göra 
favoritmarkera de utställare och program som 
de tycker känns spännande. Håll utkik efter 
hjärtsymbolen. Dessa sparas tillfälligt (obs!
endast under besöket) på sidan ”Mina favoriter”.

3. Träffa arbetslivet
Arbetslivet finns på plats för att informera 
om olika yrken och vad som krävs för att kunna 
arbeta hos dem. Ett tips är att ni inleder besöket 
med att besöka deras digitala montrar. Det kan 
ge en inblick i vad din ungdom skulle vara intres-
serad av att arbeta med i framtiden.

4. Möt gymnasieskolor
När ni har kikat runt på Future Skills och 
utställarna från arbetslivet är det dags att 
besöka gymnasieskolorna. Förhoppningsvis har 
ni tillsammans fått mer kunskap om branscher, 
företag eller arbetsplatser som gett din ungdom  
tankar kring vad som kan vara intressant i det 
kommande arbetslivet. Besök de skolor som 
erbjuder utbildningar som ger din ungdom de 
kunskaper och kompetenser som behövs.

5. Klura tillsammans med en 
studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledare är ett bra stöd i 
din ungdoms valprocess. Kanske har besöket 
hos arbetslivet lett till att din ungdom hittat 
sitt drömyrke och nu vill ni veta vilket gymna-
sieprogram som på bästa sätt förbereder inför 
detta? Besök SYV-montern så hjälper de till att 
guida er.

Studie- och yrkesvägledarna har god kunskap att 
bidra och tycker det är viktigt att valet sker utifrån 
intressen och drömmar. 

Kom ihåg!

• Förbered frågor samt vilka skolor eller 
branscher ni vill besöka tillsammans. Om 
ni är osäkra på vad ni vill fråga utställarna 
kan ni ta hjälp av våra förslag på frågor på 
s.10. 

• Tänk på att det finns både en skoldel och 
en arbetsmarknadsdel att besöka.

• Med en digital mässa är det smidigt att 
samtidigt anteckna information och svar 
från utställarna. Det rekommenderar vi 
att ni gör eftersom det är lätt att glömma 
saker. 

• Besök mässan flera gånger! Kanske 
glömde ni att ställa en fråga eller så vill 
ni besöka någon annan skola. Ingen fara 
– det är bara att gå in på den digitala 
mässan en gång till.

Efter besöket på mässan

Efter besöket på den digitala 
mässan vill vi tipsa om att ni tar en 
stund tillsammans för att diskutera 
igenom vad ni har hört och lärt er.

Tips på frågor att diskutera
Nedan hittar du förslag på frågor som ni 
tillsammans kan diskutera. 

• Har besöket gjort ditt val av gymnasieskola 
enklare eller har du fortfarande frågor?

• Lärde du dig något nytt om någon bransch, 
arbetsplats eller yrkesroll på mässan?

• Har du kunnat koppla samman dina kompe-
tenser och passioner med någon utbildning 
eller något yrke?

• Hur kan jag som vårdnadshavare stötta dig 
framöver i din valprocess?

Nästa steg: öppet hus!
Under perioden fram till gymnasievalets 
sista ansökningsdag erbjuder gymnasie-
skolorna möjlighet att besöka skolan på 
öppet hus.

Det ger er möjlighet att få veta mer om 
de skolor som ungdomen har fått upp 
intresset för efter mässbesöket. Ni kan då 
testa på hur vägen till skolan ser ut, får 
en bild av skolans lokaler och ställa fler 
frågor som är viktiga inför gymnasievalet.

Gå in på gymnasiedagarna.se/activity 
och filtrera på öppet hus för att se 
skolornas öppet hus-tider.

Viktiga datum att 
hålla koll på*

Gymnasievalet öppnar: 7 december 
2021

Sista ansökningsdag för gymnasievalet 
i Göteborgsregionen: 1 februari 2022

Preliminärantagningen är klar: 7 april 
2022

Slutantagningen är klar: 23 juni 2022

*Med reservation för ändringar. 
Se indra2.se för uppdaterad information.

Gymnasiedagarna 4:e 
dagen – för elever 
som ska söka till 
gymnasiesärskolan

På 4:e dagen får elever som ska 
välja nationellt program på gymna-
siesärskolan möjlighet att träffa 
regionens skolor. 4:e dagen blir 
även i år en fysisk mässa i det lilla 
formatet på Göteborgsregionen 
(GR), Anders Personsgatan 8 i 
Göteborg.

När: 18 november kl. 9.30-16.30 
för skolklass och 17.00-19.00 för 
övriga besök

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, 
Göteborg

Anmälan: Att delta är kostnadsfritt, 
men ni behöver föranmäla er för att 
vi ska kunna säkerställa att vi kan 
hålla avstånd.

Läs mer och anmäl er på: gymna-
siedagarna.se/4e-dagen

https://gymnasiedagarna.se/
https://gymnasiedagarna.se/activity
https://www.indra2.se/#!
http://gymnasiedagarna.se/4e-dagen
http://gymnasiedagarna.se/4e-dagen
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Bra att veta om 
ansökan till gymnasiet

Om ni är folkbokförda i Sverige kan din ungdom 
ansöka till en gymnasieutbildning från och med det 
år ungdomen avslutar årskurs 9 på grundskolan och 
senast det år ungdomen fyller 19 år. Ungdomen får 

inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Ansök där ni är folkbokförda
Det är er hemkommun (den kommun som ni är 
folkbokförda i) eller det samverkansområde som 
ni tillhör som i första hand ska erbjuda ungdomen 
gymnasieutbildning.

Var ungdomen ska göra sin ansökan avgörs 
därför av i vilken kommun ni är folkbokförda i och 
av vilken antagningsregion ni tillhör.

Ni som är bosatta i någon av de 13 kommuner 
som Göteborgsregionen består av kan söka 
till samtliga gymasieskolor inom regionen. 
Gymnasievalet görs via Göteborgsregionens 
ansökningswebb, indra2.se. Detta gäller 
även om ungdomen vill söka skolor utanför 
Göteborgsregionen.

Om ansökan i Göteborgsregionen
Alla elever i årskurs 9 som är folkbokförda i och 
går skola i Göteborgsregionen får inloggnings-
uppgifter till indra2.se för att göra sitt gymna-
sieval.

Om ungdomen inte är folkbokförd i 
Göteborgsregionen, exempelvis asylsökande, kan 
man vända sig till en studie- och yrkesvägledare i 
den kommun där ungdomen bor.

Ansökan till gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolor finns i många kommuner 
inom Göteborgsregionen och erbjuder teoretisk 
och yrkesförberedande utbildning på nationella 
program. Det finns även ett individuellt program.

Inför ansökan delar studie- och yrkesvägledaren 
på skolan ut ansökningsblanketter och informerar 
om gymnasiesärskolans olika program.

Tips på material och länkar

Öppet hus-tider
På Gymnasiedagarna och Future Skills hemsida 
har utställande gymnasieskolor listat sina tider 
för öppet hus. Gå in på sidan för aktiviteter och 
filtrera på Öppet hus. 

gymnasiedagarna.se/activity

Gymnasieantagningen i 
Göteborgsregionen
På webbplatsen för Göteborgsregionens 
gymnasie antagning kan ungdomen bland annat 
se vilka skolor och program som finns att välja 
mellan, läsa frågor och svar och göra sitt gymna-
sieval.

indra2.se

Göteborgsregionens 
utbildningskatalog Vad 
ska jag välja?
Göteborgsregionen sammanställer gymnasie-
utbudet i en regiongemensam katalog över vilka 
program som erbjuds i de 13 medlemskommu-
nerna.

gymnasiedagarna.se/vad-ska-jag-valja

Information om gymnasievalet 
från Skolverket
På Skolverkets sida Utbildningsguiden kan ni hitta 
mer tips och fakta om gymnasievalet.

utbildningsguiden.skolverket.se/

Framtidskartor
Svenskt Näringsliv har tagit fram 
Framtidskartor som visar på framtidsvägar 
efter en gymnasieexamen från respektive 
gymnasieprogram. 

Framtidskartor om yrkesprogram: 
eduna.se/framtidskartor-samling-yrkes-
program

Framtidskartor om högskoleförbere-
dande program: eduna.se/framtidskar-
tor-samling-hogskoleforberedan-
de-program

Framtidskartorna kommer även på andra 
språk, såsom arabiska, engelska, franska 
med mera.  

Vägen mot valet 
Serien Vägen mot valet ger svar på några 
av de vanligaste frågorna om gymnasiet, 
vidare studier och framtidens arbets-
marknad.

gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet

https://www.indra2.se/
https://www.indra2.se/#!
http://gymnasiedagarna.se/activity
http://gymnasiedagarna.se/activity
http://indra2.se
http://indra2.se
http://gymnasiedagarna.se/vad-ska-jag-valja
http://utbildningsguiden.skolverket.se/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL197E8C8170175714
https://eduna.se/framtidskartor-samling-yrkesprogram.html
https://eduna.se/framtidskartor-samling-yrkesprogram.html
https://eduna.se/framtidskartor-hogskoleforberedande-samling-pdf.html
https://eduna.se/framtidskartor-hogskoleforberedande-samling-pdf.html
https://eduna.se/framtidskartor-hogskoleforberedande-samling-pdf.html
http://gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet


Material framtaget av Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba 
tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, 
ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland 
mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att 
utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. 
Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Ps. Glöm inte att följa 
oss i sociala medier 
#gymnasiedagarna




