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Yrkesprogram eller 

högskoleförberedande program?

• De två stora grupperna av gymnasieprogram

• 6 Högskoleförberedande program

• 12 Yrkesprogram

• IB

• Yrkesprogram kan styras till grundläggande 

högskolebehörighet inför det tredje året
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12 Yrkesprogram
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HA – Handel & administration

- Administrativ service

- Handel & service

HT – Hotell & turism

- Hotell & konferens

- Turism & resor

RL – Restaurang & livsmedel

- Bageri & konditori

- Färskvaror, delikatess & 

catering

- Kök & servering

BF – Barn & fritid

- Fritid & hälsa

- Pedagogiskt arbete

- Socialt arbete

VO – Vård & omsorg

- Inga nationella inriktningar

BA – Bygg & anläggning

- Anläggningsfordon

- Husbyggnad

- Mark & anläggning

- Måleri

- Plåtslageri

EE – El & energi

- Automation

- Dator & kommunikation

- Elteknik

- Energiteknik

FT – Fordon och transport

- Godshantering

- Karosseri & lackering

- Lastbil & mobila maskiner

- Personbil

- Transport

VVS – VVS & fastighet

- Fastighet

- Kyl & värmepumpsteknik

- Ventilationsteknik

- VVS

HV – Hantverk

- Finsnickeri

- Florist

- Frisör

- Textil design

- Övriga hantverk

IN – Industritekniska

- Driftsäkerhet & underhållsteknik

- Processteknik

- Produkt & maskinteknik

- Svetsteknik

NB – Naturbruk

- Djur

- Lantbruk

- Skog

- Trädgård



6 Högskoleförberedande program
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EK – Ekonomi

- Juridik

- Ekonomi

HU – Humanistisk

- Kultur

- språk

SA – Samhällsvetenskap

- Beteendevetenskap

- Medier, information och

kommunikation    

- Samhällsvetenskap

ES – Estetiska

- Bild & formgivning

- Dans

- Estetik & media

- Musik

- Teater

NA – Naturvetenskap

- Naturvetenskap

- Naturvetenskap & samhälle

TE – Teknik

- Design & produktutveckling

- Informations & medieteknik

- Produktionsteknik

- Samhällsbyggande & miljö

- Teknikvetenskap
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Karaktärsämnen

1600 gp

(programgemensamt,

inriktning och 

programfördjupning)

Gymnasiegemensamma

Ämnen 600 gp

Individuellt val 200 gp

Gymnasiearbete 100 gp

Karaktärsämnen

950 – 1100 gp

(programgemensamt,

Inriktning och 

programfördjupning)

Gymnasiegemensamma

Ämnen

1100 – 1250 gp

Individuellt val 200 gp

Gymnasiearbete 100 gp

Yrkesprogram Högskoleförberedande 

program



Examen
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• Yrkesexamen

- Förberedelse för yrkeslivet med möjlighet 

till att uppnå grundläggande

högskolebehörighet.

- Man kan börja jobba direkt efter gymnasiet

• Högskoleförberedande examen

- Ger som minst grundläggande högskolebehörighet

- Tanken är fortsatta studier



Stockholms eller Uppsala län?

• Vi tillhör Stockholms län när det gäller 

gymnasieantagningen.

• Det innebär att man på alla kommunala 

gymnasieskolor får plats utifrån antalet sökande 

och meritvärde.

• Söker man en skola i Uppsala län har länets 

elever förtur innan Håboboende sökande får 

plats utifrån ovanstående.

2019-11-14



Elitidrottsskola?

• Elitidrottsskolorna har antingen riksrekrytering 

(RIG), regional/lokal antagning (NIU), eller lokal 

antagning (LIU).

• Speciella ansökningar med antagning utifrån 

sporten och meritvärdet.

• Sista ansökningsdatum för många av dessa är 

1/12 2019.
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Vilket meritvärde?

• Meritvärdet är summan av elevens 16 (17) bästa 

betyg (max 340p).

• Modersmål kan räknas som ett av de 16 bästa 

betygen.

• Man kan inte veta vilket meritvärdet blir på just 

den sökta skolan och programmet den 

kommande antagningsperioden.

• Tidigare års meritvärden kan man hitta på 

gyantagningen.se

2019-11-14



Behörigheterna för programmen

• Högskoleförberedande prg.

• Lägst betyget E i

• Ma, Sv, En +9 ämnen

• För ekonomisk, humanistisk 

och samhällprogrammet är 

Ge, Re, Sh och Hi fyra av de 

nio ämnena

• För natur och teknik är Bi, Fy 

och Ke tre av de nio ämnena

• Estet: nio valfria ämnen

• Yrkesprogram

• Lägst betyget E i 

• Ma, Sv, En

• +5 ämnen.
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Introduktionsprogrammen (IM)
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• Programinriktat val (IMV)

Elever som är nära behörig till ett gymnasieprogram kan läsa grundskoleämnen 

som saknas för att bli behöriga. Samtidigt läser eleven kurser från ett program.

• Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesutbildning för elever som är obehöriga till ett nationellt program. Eleven ska 

sen kunna fortsätta på ett yrkesprogram eller börja arbeta.

• Individuellt alternativ (IMA)

Eleven får hjälp att ta sig vidare till yrkesintroduktion eller någon annan fortsatt 

utbildning eller att börja arbeta.

• Språkintroduktion (IMS)

Nyanlända invandrare ska kunna få hjälp med språkintroduktion för att sen 

kunna fortsätta på ett nationellt program.

Obs! För vissa introduktionsprogram krävs viss behörighet.



Hur går valet till?

• Eleven kan redan nu gå in på gyantagningen.se för att 

välja mellan skolor och få information om dem.

• I januari får eleven inloggningsuppgifter hemskickade och 

kan den 16/1 logga in på sidan för att börja välja och 

rangordna valen.

• Den 17/2 stängs ansökan.

• Alla val, oavsett skola, sker på samma ansökan.

• Vissa skolor behöver man även söka till direkt

• Sök många alternativ och rangordna!

• Glöm inte att svara JA på ett antagningsbesked i juli.
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Viktiga datum
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• 16 januari öppnar internetsidan www.gyantagningen.se för ansökan

•17 februari stängs internetsidan för ansökan

• 15 april öppnar www.gyantagningen.se för antagningsresultat.

Preliminär antagningsstatistik publiceras.

• 15 april öppnar www.gyantagningen.se för omval.

• 15 maj är sista dag för omval.

• 1 juli resultat av slutlig antagning.

• I slutet av juli är sista svarsdag

http://www.gyantagningen.se/
http://www.gyantagningen.se/
http://www.gyantagningen.se/


Mässor och öppet hus

• Det anordnas under hösten och våren ett antal 

mässor och öppet hus.

• Gymnasiemässan i Älvsjö 21-23/11.

• Skolbesök under främst hösten.
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Reseersättning
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Du har rätt att få ersättning av Håbo kommun om du:

• Är folkbokförd i Håbo kommun

• Har rätt till studiehjälp från CSN enligt studiestödslagen 

(studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg)

• Varje dag reser mer än 6 kilometer från bostad till gymnasium

Tänk på att du som inte fyllt 16 år eller precis har fyllt 16 år

ofta inte har rätt till reseersättning direkt på höstterminen.

Det går att läsa mer på Håbo kommuns hemsida 

- utbildning och barnomsorg - reseersättning och 

inackorderingsbidrag



Länkar
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https://www.gyantagningen.se/

https://www.gymnasieantagningen.storst

hlm.se/

http://utbildningsinfo.se/

http://programvaljaren.se/

https://www.gyantagningen.se/
https://www.gymnasieantagningen.storsthlm.se/
http://utbildningsinfo.se/
http://programvaljaren.se/

