Studie och yrkesvägledning.
Inledande information om gymnasiet. Årskurs 8.
V 12 och V 15:
Gymnasiefilm, informationssökning, yrkesprogram/högskoleförberedande program
och mycket mer.
Därefter enskilda samtal. 20 min/elev. – Vem är jag? Vad vill jag? Vad finns? Hur gör
jag?

Besök av gymnasieskolor. Årskurs 8 och årskurs 9.
Torsdag den 19 april och måndag den 23 april har vi på Norregårdskolan bjudit in
alla gymnasieskolor inom Växjö Kommun och Ryssbygymnasiet till bokbord.
9:orna får möjlighet att ställa de sista frågor inför gymnasievalet och 8:orna får
möjlighet att ställa de första frågor inför deras gymnasieval.

Öppet Hus på gymnasieskolor. Årskurs 8 och årskurs 9.
Flera gymnasieskolor kommer att ha Öppet Hus inför omvalet. Ett evenemang som
är öppet för alla.
Vg kolla på www.gymnasium.kronoberg.se under fliken ”viktiga datum” och på
respektive gymnasieskolas hemsida.

Preliminär gymnasieantagning. Årskurs 9
V 16: ÅR 9
Preliminär gymnasieantagning skall vara klar den 15 april. Eleverna kan logga in på
Dexter och se resultatet.
Elev som inte var behörig på terminsbetygen som hen fick till jul, kommer inte att bli
preliminärt antagen.
Elev som är behörig på slutbetygen kommer att ingå i antagningsförfarandet till
nationelle program.
Elev som är obehörig på slutbetygen kommer att få en plats inom
Introduktionsprogrammet 5 olika inriktningar.
Om en elev har blivit preliminärt antagen är det inte garanti för en plats vid den
slutgiltiga antagning.

Möjlighet för omval
From den 23 april tom 15 maj kommer det att finnas möjligt för omval/tillval.
Elev som vill ändra på sitt val, måste ta kontakt med mig.
From den 15 maj är det viktigt att eleven har rätt rangordning på de olika valen.

Antagning till gymnasiet
Det är elevens slutbetyg som avgör om hen kommer att erbjudas en plats på sökt
program.
Betygen kommer att finnas i en databas, så eleven behöver inte göra något i
samband med slutbetyget. Allt sker digitalt. Även till skolor utanför Växjö Kommun.

Slutlig antagning till gymnasiet
Vecka 27
Måndag den 2 juli 2018 skall den slutliga antagningen till gymnasiet vara klar.
Eleven kan logga in på Dexter – på samma sätt som hen sökte till gymnasiet – och
se om hen har blivit antagna. – Och då är det ”på riktigt”.
Viktigt att läsa vad som står på Dexter angående antagningen.
Det kommer också att skickas brev hem till elev med antagningsbeskedet.
I fall något är oklart, går det bra höra av sig. Jag kommer att vara i tjänst vecka 27.

Möjlighet för byte av program/gymnasieskola efter 15 maj
Efter 15 maj kan eleven endast byta program/gymnasieskola i mån av plats.
Jag återkommer med mer information kring antagningen och skolstart för blivande
gymnasieelever mot slutet av läsåret.
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