
Att söka till gymnasiet. 
(OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) 
 

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört årskurs 
9 i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/svenska 
som andraspråk samt 5 andra ämnen får du söka till något av gymnasieskolans 12 nationella 
Yrkesprogram.  
För att söka till de 6 Högskoleförberedande programmen måste du vara godkänd i ytterliggare 
4 ämnen. För Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen gäller även att du är godkänd i NO- 
ämnen och för Ekonomiskt- Humanistiskt- och Samhällsvetenskapligt program gäller även att 
du är godkänd i SO- ämnena. För Estetiska programmet finns inga krav på speciella ämnen 
förutom svenska, engelska och matematik. Däremot kan vissa utbildningar ha speciella, 
praktiska, antagningsprov. Om du är obehörig har du rätt att läsa på något av de 5 olika 
Introduktionsprogrammen. (OBS! Olika krav gäller även där). 
 
Ansöker till gymnasiet gör du i regel i februari. Ansökan sker via en speciell datasida på 
internet. Lösenord till denna sida får du hemskickad. Du skall också lämna din underskrivna 
ansökan till din skolas Studie- och yrkesvägledare. Sista inlämningsdag bestäms av din 
Studie- och yrkesvägledare. 
Är du äldre, går på Introduktionsprogram eller inte alls går i skolan, skall du kontakta 
gymnasieskolans Studie- och yrkesvägledare inför ansökan så får du en inloggningsuppgifter 
eller blankett att fylla i. 
 
I din ansökan måste du rangordna valalternativen. Det du helst vill komma in på står som val 
1 och det du näst mest vill komma in på står som val 2 och så vidare. 
Antagningen görs på meritvärdet, alltså betygspoängen, (se nedan) .Går du i årskurs 9 är det 
höstterminsbetyget som gäller. Är du äldre är det slutbetyget från grundskolan som gäller 
(med ev. kompletteringar från t ex Introduktionsprogram) vid den preliminära antagningen. 
Du kan bara bli antagen på ett val. Det betyder att skulle dina meritvärden räcka för 
antagning på flera av dina sökta program så är det alltid bara det högst rankade som du blir 
antagen till. 
Blir du antagen på ditt första val så stryks övriga val. Blir du antagen på ditt andra val så står 
du som reserv inför ditt första val men lägre val stryks och så vidare. 
 
I mitten av april görs en preliminär antagning och du får ett antagningsmeddelande. Detta 
meddelande lämnas av Studie- och yrkesvägledaren. Du kan också se resultatet på webbsidan. 
Är du äldre så skickas det hem till dig. 
Preliminärt besked betyder att det inte är det slutgiltiga beskedet, mycket kan hända än. Du är 
alltså inte garanterad en plats ännu, men du kan se hur du ligger till i ansökningsstatistiken. 
Efter detta börjar en omvalsperiod. Det är för de elever som kanske ångrat sina val eller som 
behöver justera och lägga till val på olika sätt. Detta görs tillsammans med din skolas Studie- 
och yrkesvägledare. Ser allt bra ut skall du inte göra några nya val. Gör du nya val så går det 
till på samma sätt som i början av året, och då är det nya valet som gäller inför den slutliga 
antagningen. 
 
När antalet platser på ett program ej räcker till måste kansliet göra ett urval bland de sökande 
eleverna. Detta görs med hjälp av dina betyg. Man räknar fram ett meritvärde. 
Meritvärdet är summan av dina 16 bästa betyg. Betygsvärdena är 20 för A, 17,5 för B, 
15 för C, 12,5 för D, 10 för E och 0 för F.  



Ett begränsat antal platser kan reserveras för så kallad fri kvot. Dessa platser är för de elever 
som på grund av särskilda skäl (medicinska/sociala) ej kunnat göra sig själva rättvisa i 
skolarbetet. Det kan också vara sökande elever som har betyg från skolor som inte direkt kan 
jämföras med de vanliga betygen t ex från Waldorfskolor eller utländska betyg. 
Sökande i fri kvot måste vara behöriga. 
 
Om det skulle visa sig, efter att dina slutbetyg från grundskolan kommit in till 
antagningskansliet, att du inte är behörig till någon/några av de utbildningar som du sökt till, 
kommer du att få ett meddelande hemskickat där det framgår i vilken eller vilka ämnen som 
du saknar betyg. Är du inte behörig till någon av de sökta utbildningarna kommer du att bli 
kontaktad av skolan för ett erbjudande om lämpligt Introduktionsprogram. 
 
Den slutgiltiga antagningen sker på grundval av slutbetyget i åk 9. Resultatet av denna 
antagning skickas hem till dig i början av juli. Det gäller även dig som inte blivit antagen. 
Läs noga igenom hur du skall svara på beskedet. Antagningsresultatet kan inte överklagas. 
 
Reservantagningen påbörjas i regel i början av augusti och håller oftast på en bit in på 
höstterminen beroende på hur många platser som är eller blir lediga. Detta kan bero på att 
elever tackar nej till erbjuden utbildning eller blivit uppflyttade till högre val. 
 

Att söka till andra kommuner eller Friskolor. 
 
Markaryd har samverkansavtal med Ljungby och Örkelljunga kommuner. Detta innebär att 
det är fritt sök till utbildningar på Sunnerbogymnasiet i Ljungby som KCM inte har och till 
Örkelljunga gymnasium Industritekniska programmet och Vård och Omsorgsprogrammet. 
 
I övrigt gäller om ett nationellt program med nationell inriktning inte erbjuds inom 
kommunen eller samverkansområdet har du rätt att söka denna utbildning i kommun utanför 
samverkansområdet, och konkurrera om plats på samma villkor som de som bor i denna 
kommun/samverkansområde. 
 
Om ett nationellt program erbjuds inom din kommun eller inom samverkansområdet kan du i 
alla fall söka samma utbildning utanför detta område. Men du kan endast erbjudas plats efter 
det att de som sökt inom anordnarkommunens samverkansområde har erbjudits plats. Detta 
kallas för frisök. Det är också viktigt att veta att du inte har någon rätt att få 
inackorderingsbidrag om du får en sådan plats. Däremot kan du få bidrag till dagliga resor 
mellan skolan och hemmet. 
 
För friskolor gäller reglerna för fritt sök, dvs det är fritt att söka och bli mottagen till alla 
nationella program även om utbildningen erbjuds av hemkommunen. Men tänk på att det är 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om ev. inackorderingsbidrag. Deras regler 
säger att har man samma utbildning i sin hemkommun eller inom samverkansområdet får man 
inget bidrag. 
 
Låter det krångligt? Ta hjälp av din skolas Studie- och yrkesvägledare innan du söker. 
Se även nedan ”frågor och svar”. 
 

 
Att tänka på inför valet. 



 
1. Prata med din skolas Studie- och yrkesvägledare (SYV). Fråga om allt. 
2. Tänk på att du får mycket reklam hem under årskurs 9 från olika skolor. 

Om det är något som verkar intressant så ta med dig materialet till din SYV så att ni 
gemensamt tittar på det. 

3. Tänk på att de flesta skolor alltid är positiva till nya elever: Så även om det verkar ok 
att söka dit så kolla med din SYV. 

4. Besök gärna den skola och program som du har tänkt söka till. Utnyttja Öppet –hus, 
besöksdagar eller ta hjälp av SYV för att boka enskilda tider. 

5. Läs så mycket du kan om programmet. Fråga SYV om det är något som verkar oklart. 
Ta reda på vad som menas med gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma 

karaktärsämnen, fördjupningskurser, gymnasiearbete, individuellt val med mera. 

6. Tänk på vad långa resor eller eget boende innebär för Dig. Klarar du detta? 
7. Sök flera utbildningar. Val 2 och 3 kan ju till exempel vara garderingar du gör om du 

inte kommer in på ditt första hands val. 
8. Söker du ett yrkesprogram så bör du vara säker på ditt framtida yrkesval. 

Yrkesprogram ger inte automatiskt behörighet till högskolan däremot till 
yrkeshögskolan, men du har rätt att läsa in de kurser som behövs för grundläggande 
högskolebehörighet. 

9. Tänk på att de flesta program är ganska lika mellan kommuner och friskolor, även om 
de kallas för ”idrottsprogram, IT-program, entreprenörsprogram, hästprogram”och så 
vidare. Dessa ”program” finns officiellt inte utan namnen har hittats på av 
gymnasieskolan. Bakom dessa programnamn döljer sig alltid ett vanligt nationellt 
program. 

10.  Tänk vidare. Vad krävs för att bli ditt ”drömyrke”. 
 
 

Några vanliga frågor och svar 
 

1. Hur vet jag om en skola är bra? 
 
Det bästa sättet att bedöma en skola är att ta kontakt med den, göra besök, tala med lärare 
och elever. Om den är bra eller inte är ju trots allt en subjektiv bedömning. Skolor som 
betygsmässigt ligger lågt kan ju ha andra kvaliteter som passar just Dig bra.  
Som elev skall man ta reda på ganska mycket. Att program och inriktning finns, hur 
resorna till skolan ser ut, eventuellt boende, scheman, skolmaten, idrott och mycket mer. 
Många gånger är det avgörande skälet till att man väljer just den skolan olika från elev till 
elev. 
 
2. Vad är skillnaden mellan kommunal och fristående skola? 
 
En kommunal skola drivs av en kommun. En friskola drivs oftast av ett privat bolag. 
Fristående skolor ska ta emot alla elever på samma villkor oavsett var de bor och 
finansieras av kommunala bidrag från elevens hemkommun. Tänk på att 
inackorderingsbidrag till elever inte alltid betalas ut, se ovan. Fristående skolor får ej ta ut 
elevavgifter.  
 
3. Kostar det något på gymnasiet? 
 



Nej, men avgift för skolmat kan förekomma. Lika så brukar skolor med internat ta ut en 
hyra samt kanske även kostnader för frukost. Ibland förekommer det att skolan ta ut en 
depositionsavgift om man tillfälligt lånar material eller kläder och ibland en mindre avgift 
för t. ex. studiebesök. Ta reda på så mycket du kan, speciellt om du skall bo i anslutning 
till skolan. 
 
4. Vad gör jag om jag inte kommit in på sökt utbildning? 
 
Först och främst skall du alltid se till att du finns med som reserv. Reservantagning kan ju 
förekomma en bra bit in på höstterminen. Tänk också på att när du söker (senast under 
omvalsperioden) gardera dig med flera val. Finns det program på aktuell skola som har 
platser kvar kan det finnas möjlighet att bli antagen där. 
Tänk på att är du behörig är det inte självklart att du får gå på ett 
Introduktionsprogram. 
 
5. Vad gör jag om jag inte är behörig när jag får mitt slutbetyg från årskurs 9? 
 
Du får alltid en kallelse från kommunens uppföljningsansvarig. Tillsammans planerar ni 
ditt kommande år. Målet är att du skall kunna bli behörig under kommande läsår. Det är 
också vanligt med någon form av praktik inom ett intresseområde. Precis som i årskurs 9 
gör du sedan ett gymnasieval igen i januari/februari. Du får även ditt studiebidrag under 
denna tid. 
 
6. Vad är skillnaden mellan frisök och fritt sök? 
 
Frisök innebär att du kan söka till alla nationella program och inriktningar utan att din 
hemkommun kan stoppa detta. Det innebär att mottagande skola kan ta emot dig som 
andrahands sökande. Vilket betyder att de först måste garantera platser till sina egna 
elever det vill säga inom hemkommun/samverkansområdet. När den antagningen är gjord 
kan du bli antagen som andrahandselev om det finns platser kvar. 
Som andrahands mottagen kan du ej få inackorderingsbidrag från din hemkommun men 
har rätt till bidrag för dagliga resor om det är möjligt. 
 
Fritt sök innebär att du blir mottagen som förstahandselev. Du konkurrerar då om 
platserna med alla elever som tillhör den skolans elevområde. Detta gäller även 
friskolorna med den skillnaden att ev.inackorderingsansökan skickas till Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). Dessa bedömer dina skäl utifrån vilket utbud din 
hemkommun har. 
 
7. Kan jag gå på Introduktionsprogram i en annan kommun? 
 
Om du är obehörig har du rätt att lämna en intresseanmälan till ett Introduktionsprogram i 
en annan kommun eller friskola, men det är inte säkert att de tar emot dig. Prata med din 
SYV som kan hjälpa dig. 
 
8. Måste jag gå i gymnasieskolan? 
 
Nej, gymnasieskolan är frivillig. Men kommunen är skyldig att erbjuda dig plats inom 
gymnasieskolan. Detta betyder också att även om du inte går i skolan så har kommunen en 



skyldighet att veta vad du har för sysselsättning. Denna skyldighet gäller till och med 
våren det år du fyller 20. Det kallas för ett uppföljningsansvar. 
Sedan är det givetvis så att dina chanser att få jobb och vidareutbildningar är mycket 
större med en fullständig gymnasieutbildning. 
 
LYCKA TILL MED DIN UTBILDNING! 

 
 


