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Vägledningssamtal- Alla nior-
med vårdnadshavare kommer att 
bjudas in till vägledningssamtal 

under hösten. 

Yrkesdag- Olika företag kommer 
till skolan och visar upp vilka 
yrken som finns inom deras 

företag.

Prao- Alla nior går ut på en 
veckas PRAO

9 A+B och 7-9A v.46

9 C+D v.47

Industrinatta- Besök på industrier 
i Moras närområde

Ansökan till NIU och RIG- Ska 
göras innan den 1 december, 

prata med din tränare eller SYV. 

Gymnasieansökan- Den 17 
januari öppnar ansökan till 
gymnasiet, sista ansökan till 

gymnasiet är den 11 februari.

Preliminärantagning- Den 10 
april kommer det preliminära 

beskedet om man har kommit in 
på höstterminens betyg. I 

samband med detta finns det 
möjlighet till att göra ett omval. 

Slutligantagning 1:a veckan I juli. 

Tidsplan



Tänk på
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Att gymnasievalet handlar mycket om att välja bort sånt som inte är aktuellt för just dig, men 

för att kunna välja bort måste du ha kunskaper om samtliga nationella program… annars 

kanske du missar något som faktiskt är intressant för dig.

Att ta reda på information även om det man inte tror är intressant, handlar om att vidga 

perspektiven, att våga kliva utanför boxen och se alternativ som man kanske inte tänkt på 

tidigare. Var nyfiken – nyfikenhet leder till kunskap och kunskap leder till bra val! 

Prata utbildningar och yrken med familj, släkt och vänner – genom samtal kan du bygga upp 

din egen kunskap om vad som är viktigt för just dig !

Basera ditt val på DINA åsikter, förutsättningar, värderingar, önskemål och drömmar – det är 

ditt val, ingen annans!

Utmana dig själv – våga tänka steget längre!



Att välja skola och program -

Utbildningsguiden 

(skolverket.se)
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https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/gymnasievalet/att-valja-skola-och-program#Valkompetens


Betygsmeritpoäng
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Betyg

Betygen från 
grundskolan räknas 
om till ett 
betygsmeritvärde.

Eleven konkurrerar 
om 
gymnasieplatserna 
med sina betyg –
fler sökande och 
högre betyg ger 
högre 
antagningspoäng.  
Alltså man blir 
antagen beroende 
av hur många som 
söker programmet 
och hur höga betyg 
de sökande har

Merit

Summan =  
Betygsmeritvärdet E i 
samtliga ämnen ger 
160 p. Läser du ett 
modernt språk så 
har du 17 betyg = 
har du då E i 
samtliga ämnen har 
du 170 p.

Värde

A= 20 p

B= 17,5 p

C= 15 p

D= 12,5 p

E= 10 p

F= 0 p

Exempel

Har man E i 17 
ämnen har man 170 
poäng.

Har man C i 17 
ämnen har man 255 
poäng.

Har man A i 17 
ämnen har man 340 
poäng.
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Att ha behörighet innebär inte att man automatiskt har en plats på sökt program.

Behörighet innebär att man har rätt att söka ett program.

80 poäng krävs för behörighet att söka till ett yrkesprogram men detta räcker inte 
alltid för att bli antagen på programmet.

120 poäng som krävs för behörighet att söka till ett högskoleförberedande 
program räcker inte alltid för att bli antagen på programmet.

80 poäng/120 poäng ger kanske inte den kompetens som behövs för att klara det 
valda programmet, något att ta med som tanke under högstadietiden.

Behörighet och meritpoäng



Yrkesprogram
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Behörighetskrav – 8 betyg: minst betyget E i svenska, engelska och matematik, samt ytterligare 

5 ämnen med minst betyget E.

Barn- och fritidsprogrammet
• Fritid/hälsa, pedagogiskt arbete och 

socialt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
• Anläggningsfordon, husbyggnad, 

mark/anläggning, måleri, specialyrken 
från åk 2

El- och energiprogrammet
• Automation, dator/kommunikations-

teknik, elteknik och energiteknik
Fordons- och transportprogrammet
• Karosseri/lackering, lastbil/mobila 

maskiner, personbil, transport

Försäljnings- och serviceprogrammet
Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet
• Hotell/konferens, turism/resor
Industritekniska programmet
• Driftsäkerhet/underhåll, processteknik, 

produkt-/maskinteknik, svetsteknik
Naturbruksprogrammet
• Djur, lantbruk, naturturism, skog, trädgård
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet
• Bageri/konditori, kök/servering, 
VVS- och fastighetsprogrammet
• Fastighet, kyl- och värmepumps- teknik, 

ventilationsteknik, VVS
Vård- och omsorgsprogram



Högskoleförberedande 

program
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Ekonomiprogrammet
• Ekonomi, juridik

Estetiska programmet
• Bild/formgivning, dans, estetik/media, musik, 

teater

Humanistiska programmet 
• Kultur, språk

Naturvetenskapsprogrammet

• Naturvetenskap, naturvetenskap/ samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

• Beteendevetenskap, samhällsvetenskap, 

medier/information/kommunikation

Teknikprogrammet

• Design/produktionsutveckling, informations-

/medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande 

och miljö, teknikvetenskap

• Programmet ger möjlighet till att söka ett fjärde år 

på gymnasiet, vilket leder till 

gymnasieingenjörsexamen.

International Baccalaureate - IB

3-årigt gymnasium med undervisning på engelska, 

behörighetskrav som till samhällsvetenskapsprogrammet. 

• För behörighet till ekonomiska-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammet krävs minst E i SO-ämnena 

geografi, historia, religion och samhällskunskap.

• För behörighet till teknikvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet krävs minst E i NO-ämnena biologi, 

fysik och kemi.

• För behörighet till estetiska programmet krävs svenska, engelska och matematik samt ytterligare 9 ämnen 

med minst betyget E.

Behörighetskrav – 12 betyg: minst betyget E i svenska, engelska och matematik, 

samt ytterligare 9 ämnen med minst betyget E.
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Om betygen inte räcker till, att man inte är behörig, för att söka in på ett program 
så finns det flera vägar framåt. På IM – Introduktionsprogrammen - så finns olika 
alternativ för att kunna läsa in det eller de betyg som fattas. Målet kan vara att 

kunna söka in till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

Hur studierna på IM ser ut beror på vad man har för mål, förutsättningar och 
önskningar, studierna är individuellt upplagda och ser olika ut för alla. 

Vad händer om jag inte kommer in på ett 

program?



2019 2020 2021 2022

• Bygg- & Anläggning 127,5 190,0 182,5 180,0

• Barn- & Fritidsprogrammet 152,5 120,0 130,0 137,5

• El- & Energiprogrammet 155,0 200,0 202,5 172,5

• Ekonomiprogrammet 152,5 200,0 150,0 192,5

• Estetiska Programmet, Esbil 172,5 155,5 182,5 227,5

• Estetiska Programmet, Esmus 187,5 137,5 157,0 202,5

• Fordons- & Transportprogrammet 142,5 97,5 172,5 122,5

• Hotell- & turismprogammet 222,5 217,5 207,5 202,5

• Industritekniska Programmet, Lärling 137,5 160,0 112,5 100,0

• Naturvetenskapsprogrammet 177,5 150,0 237,5 190,0

• Restaurang- & Livsmedelsprogrammet 117,5 132,5 252,5 160,0

• Samhällsvetenskapsprogrammet 160,0 187,5 175,0 142,5

• Teknikprogrammet 205,0 255,0 210,0 182,5

• Vård- & Omsorgsprogrammet 137,5 130,0 105,0 102,5

• IB International Baccalaureate 177,5 170,0

Antagningspoäng/lägsta jämförelsetal-variation 

över år på Mora gymnasium
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Praktiska faktorer att fundera på

• Vilken inkomst kommer jag att ha?

• Hur mycket kan mina vårdnadshavare bidra med per månad?

• Vad kostar rummet/lägenheten?

• Vad kostar maten?

• Vad kostar hemresorna och hur ofta vill jag/kan jag resa hem?

• Vilka övriga kostnader finns det?

Att tänka på utifrån mig själv

• Hur självständig är jag?

• Klarar jag av att vara borta från familj, släkt och vänner under tre år?

• Tar jag eget ansvar för mina studier idag?

• Klarar jag av städning, tvätt, inköp och matlagning, samtidigt som jag ska sköta 

mina studier?

• Är jag beredd att flytta till studieorten ensam? (Inga garantier att kompisen 

kommer in på programmet)

• Är det utbildningen som är viktigast eller är det att flytta hemifrån?

Studier på annan ort



Studier på annan ort

Praktiska faktorer att fundera på

• Vilken inkomst kommer jag att ha?

• Hur mycket kan mina 

vårdnadshavare bidra med per 

månad?

• Vad kostar rummet/lägenheten?

• Vad kostar maten?

• Vad kostar hemresorna och hur ofta 

vill jag/kan jag resa hem?

• Vilka övriga kostnader finns det?

Att tänka på utifrån mig själv

• Hur självständig är jag?

• Klarar jag av att vara borta från 

familj, släkt och vänner under tre år?

• Tar jag eget ansvar för mina studier 

idag?

• Klarar jag av städning, tvätt, inköp 

och matlagning, samtidigt som jag 

ska sköta mina studier?

• Är jag beredd att flytta till 

studieorten ensam? (Inga garantier 

att kompisen kommer in på 

programmet)

• Är det utbildningen som är viktigast 

eller är det att flytta hemifrån?
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• Det finns ingen väntande plats i hemkommunen.

• Om man ångrar sig och vill hem måste det finnas en tom plats på något program. 

De ämnen som eleven läst hittills, bör stämma överens med det nya programmet.

• Redan efter någon månad är det svårt att ”hinna ikapp” om man börjar på ett nytt 

program och det fattas kurser.

• Eleven kan inte gå in på Introduktionsprogrammen – IM- om man redan har 

behörighet för gymnasieskolans samtliga nationella program.

Vad händer om jag vill hem?



Bra länkar: 

• Den första QR-koden är en länk till 

skolverkets hemsida och till filmen som vi 

sett idag. På skolverkets hemsida kan 

man läsa på om valet och om olika 

skolor och annat som kan vara bra att 

veta inför gymnasievalet

• Den andra QR-koden är till dalarnas 

kommunförbund och det är där eleverna 

kommer att göra sina gymnasieval. Man 

kan även titta på statistik gällande 

antagningspoäng från tidigare år. Man 

kan även titta på tidsplanen som gäller 

för läsåret 22/23. 
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Frågor?

Tack för oss och återkom om ni kommer på något som ni 

funderar på! Hälsningar från Mi och Lina


