Checklista för mig som sökande under omvalsperioden 17 april-15 maj 2019
Jag loggar in på www.gyantagningen.se och går igenom min ansökan noggrant. Jag jämför mitt meritvärde
med den preliminärt lägsta antagningsgränsen på mina val. Jag räknar med att de slutgiltiga
antagningsgränserna oftast blir högre än de preliminära antagningsgränserna.
Jag kan ändra hur mycket jag vill, ta bort, lägga till och ändra rangordning på valen fram till den 15 maj.

Senast den 15 maj måste jag ha bestämt mig för hur min ansökan ska se ut och gjort eventuella ändringar.

Är det nödvändigt för mig att göra ändringar efter ansökan stängt kontaktar jag min studie- och
yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen. Jag är medveten om att de val och ändringar som jag gör efter
den 15 maj prövas jag på först efter övriga sökande, dvs endast i mån av plats.

Jag använder checklistan nedan som hjälpmedel när jag tittar igenom mina val:

Eftersom jag enbart kan bli antagen till ett val och stryks från utbildningar som ligger under
antaget val, är jag noggrann med att valen ligger i den ordning som jag helst vill komma in på.
Har jag rätt rangordning på mina val?

Har jag i dagsläget inte de meritpoäng som preliminärt krävs för valen i min ansökan så lägger
jag till extra val i slutet av ansökan med goda marginaler för att antas till ett gymnasieprogram i
slutantagningen.
Har jag extra val (säkerhetsval) sist i min ansökan?

Har jag val som jag ännu inte är behörig till utifrån mina höstterminsbetyg, så har jag lagt till val i
slutet av ansökan där jag uppfyller behörighetskraven.
Är jag behörig till mina val?

Jag har gått igenom checklistan och är nöjd med mina val.
Har jag bekräftat min ansökan?
Länkar
Hur du rangordnar dina val: https://www.gyantagningen.se/fragor--svar/varfor-ar-det-viktigt-att-rangordna-valen.html
Preliminär antagningsstatistik 2019: https://www.gyantagningen.se/antagningsstatistik/preliminar-antagning.html
Behörighetskrav: https://www.gyantagningen.se/fragor--svar/vad-kravs-for-att-jag-ska-vara-behorig-till-ett-nationellt-program.html
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