Sen ansökan till gymnasieskolan efter slutantagningen 2019
Ansökan ska vara underskriven och inkommen senast 12 juli till:
Gymnasieantagningen Storsthlm, Box 4404, 102 68 Stockholm. Ansökan inkommen därefter hanteras senare under reservantagningen.

Personuppgifter
*Förnamn, Efternamn

*Personnummer

*Gatuadress

*Postnummer

*E-postadress

*Ort

*Mobiltelefon

*Skola och klass

För att vi ska kunna registrera din ansökan ska följande information finnas med:
1. Vilket program du söker till
2. Vilken inriktning du söker till
3. Vilken skola du söker till
4. Programmets ansökningskod (anskod), alla koder finns på www.gyantagningen.se under
länken ”Hitta utbildningar”
5. Din underskrift
Se anvisningar på sidan 3, där står allt tydligt hur du ska göra.
Val

*Program och inriktning

*Ansökningskod, se
punkt 4 här ovanför

*Gymnasieskola

1
2
3
4
5
Vid fler val än 5 fortsätt på sid 2.
Jag vill att min ansökan i sin helhet ser ut så här efter ändringen. Jag är medveten om att jag endast prövas i mån
av plats på mina nya val och på de val som blir högre placerade i ansökan efter ändringen, dvs efter alla som
har sökt utbildningen i tid.

Underskrift
*Sökande, namnteckning

*Personnummer

*Namnförtydligande

*Ort och datum
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Sen ansökan (fortsättning…)
Val

*Program och inriktning

*Ansökningskod

*Gymnasieskola

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Underskrift
*Sökande, namnteckning

*Personnummer

*Namnförtydligande

*Ort och datum

Exempel på hur du fyller i ansökan:
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Information om sen ansökan inkommen efter slutantagningen 2019
Om du efter slutantagningen vill göra ett ändringsval eller en helt ny ansökan till ett nationellt
program gäller följande:
Fyll i blanketten med alla de utbildningar som du vill ha med i din ansökan. Ansökningskoder hittar du
på www.gyantagningen.se, (klicka på ”Hitta utbildningar”)

Lägg utbildningarna i den ordning du helst vill ha dem. Med det menas att du sätter den utbildning
du helst vill ha överst, den du kan tänka dig i andra hand som nummer två och så vidare.
Antas du till ett högre val i din ansökan så stryks du på alla val som ligger under detta val.
Om du önskar stryka en eller flera utbildningar i ansökan så görs detta utan att det påverkar övriga
val. På den nya ansökan ska du även ange de val som ska strykas med texten ”Raderat val”.
Vad innebär sent val?
Tänk på att din förändrade eller helt nya ansökan (nya val eller uppflyttade val) kommer att
behandlas som en SEN ansökan. Det innebär att de som sökt i tid fram till 15 maj tas in först. Om det
sedan finns platser över kan elever med sena val erbjudas plats.
I följande fall hamnar valen sist i kön eller tas endast emot i mån av plats:
•
•

Alla nya val är sena, dvs i mån av plats. Du hamnar efter alla sökande som gjort sin ansökan i
tid.
De val som du behåller men placerar högre upp i ansökan än de var tidigare, är ett sent val.

Exempel: En utbildning du hade som val 2 lägger du nu som val 1 = valet är ett sent val.
I följande fall behåller du din reservplacering i kön:
De val som du behåller i ansökan och som du låter ligga på samma plats eller lägre plats än tidigare.
Exempel: En utbildning du hade som val 2 lägger du nu som val 2 igen eller lägre ner i ansökan = du
behåller din reservplacering för detta val.
Har du redan kommit in på ett val ska du lägga detta valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker
plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.
Blanketten ska vara inkommen senast 12 juli till: Gymnasieantagningen Storsthlm, Box 4404, 102 68
Stockholm. Ansökan inkommen därefter hanteras senare under reservantagningen.
Kontakt vid frågor: E-post: gyantagningen@storsthlm.se, telefon: 08-580 080 00.
För aktuella telefon- och besökstider under sommaren se: www.gyantagningen.se.
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