
 
 
 

 

Information inför gymnasievalet 
 

Ditt barn och du/ni som vårdnadshavare kommer under detta år erbjudas stöd kring 
gymnasievalet av våra erfarna och behöriga studie- och yrkesvägledare.  

Ditt barn kommer att träffa oss i klassrummet för att få information och diskussion om 
gymnasiet och kommer också ha möjlighet att prata med vägledare i enskilt 
vägledningssamtal under hösten. Ni kommer att få löpande information och såklart möjlighet 
att ställa frågor och diskutera olika alternativ. 

Med vägledaren kan eleverna bolla olika tankar om sin framtid. Man behöver inte ha tänkt 
färdigt utan det går bra att ”testa” tankar om olika val. Hur blir det om jag väljer si eller så…? 
Ibland vill eleverna ha med sig föräldrar/vårdnadshavare vid samtalet och det välkomnar vi 
givetvis! Samtalen kommer att ske under skoltid Vid behov erbjuder vi digitala möten även 
utanför skoltid 

 

Gymnasievalet 

Gymnasiet har förändrats mycket sedan vi själva gick där och arbetsmarknaden ser inte heller 
riktigt likadan ut som förr. En del vuxna har inte heller någon egen upplevelse av gymnasiet i 
Sverige. Vi som vägledare ska lämna korrekt och opartisk information om olika 
utbildningsalternativ och skolor. Vi försöker hjälpa eleverna att hitta sin inre motivation och 
erbjuder stöd i att granska information. Som vuxen är du ett stort stöd för ditt barn genom att 
vara öppen och nyfiken på deras tankar om gymnasiet och framtiden.  

De flesta elever i nian är lätt stressade över gymnasievalet. Man vill ju att det ska bli rätt eller 
hur? Det kan också finnas en oro över om betygen ska räcka till för att ta sig in på den där 
utbildningen och skolan man vill komma in på. För att lugna er lite så blir majoriteten av alla 
elever antagna till sitt första hands val.  

Är du redan nu nyfiken på de olika gymnasieprogrammen så finns information på Skolverket 
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-
program 

 

Tidplan 

Under hösten kommer eleverna att få en hel del information om gymnasiet. 
Gymnasieskolorna kommer också att erbjuda olika former av informationsaktiviteter som ett 
alternativ till de öppet hus som troligen inte kommer ske pga Covid19. 

Ni kommer att få en film med information om gymnasievalet och bjudas in till möjlighet att 
ställa frågor via e-post och telefon. 



 
 
 

I januari får eleverna hem inloggningsuppgifter till ansökningswebben där gymnasieansökan 
sker. Det första valet sker mellan den 15 januari och den 15 februari (preliminära datum). 
Återkommer med exakt datumplan när gymnasieantagningen i Storsthlm satt den.   

 

Framtidsresan 

All personal i skolan har tillgång till hejframtidsval.se som är ett stöd och en lektionsbank 
med planeringar för att väva in studie- och yrkesvägledande aktiviteter i undervisningen.  

Hej SYV tillhandahåller denna tjänst och har även uppdraget som studie- och yrkesvägledare 
på skolan under läsåret 2020/21. 

 

Det ska bli väldigt spännande att följa ditt barn en bit på resan mot sin framtid! Vi ser fram 
emot att finnas som stöd för er i denna valprocess. 

 

Varmt välkommen att kontakta oss, när som helst, om du har frågor. 

 

/Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare 

lotten@hejsyv.se  

 

 

P.S Om du vill veta mer om oss på Hej SYV www.hejsyv.se och www.hejframtidsval.se 

 


