Att söka utbildningar utanför Stockholm län
Så här gör du när du vill söka en utbildning som ligger utanför Stockholms län.
Logga in med ditt användarnamn (personnummer ÅÅMMDD-XXXX) och ditt lösenord på
www.gyantagningen.se

Klicka på Min ansökan och därefter klickar du på Lägg till val

Välj Sök annan utbildning: friskolor inom länet med egen antagning samt utbildningar utanför
Stockholms län
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Välj utbildningsanordnare (kommun som gymnasieskolan ligger i) T.ex. Torsås (rullist)

Fyll i sökt program (kod samt i klartext) Programkoderna finns listade i slutet av denna manual.
Fyll i önskad inriktning
Fyll i skolans namn (så långt det går).
Om skolan är en friskola ska det bockas i. Tryck OK
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En del utbildningsanordnare har vissa av sina program inlagda i vårt system, men inte alla. Om det
programmet inte finns i rullisten, gör då så här:
T.ex. Åre kommun, där ligger det under program: Fordons- och transportprogrammet

Om du vill välja ett annat program (och vet att den skolan har det programmet) i t.ex. Åre, Hotelloch turismprogrammet. Gå då till <Gå till fritext>
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Fyll i program (kod samt i klartext)
Fyll i önskad inriktning
Fyll i kolans namn
Om det är en friskola ska det bockas i.
Tryck på OK.
När du gjort detta ligger det sökta programmet på din ansökan. Efter den 15 februari (eller för omval
den 15 maj) skickar Gymnasieantagningen Stockholms län din ansökan till berörd kommun.
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Programkod i klartext
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
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Introduktionsprogrammet
Waldorf
International Baccaleurate
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