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gymnasiestudera.se
Här hittar du information om olika 
gymnasieskolor, program och statistik 
samt kontaktuppgifter till studie- och  
yrkesvägledare. Det är även här du 
gör ditt gymnasieval.

linkoping.se/gymnasiemassa
Här hittar du information och tider för 
Gymnasiemässan i Linköping.

linkoping.se/oppethusgy  
Här hittar du datum och tider för  
Öppet hus på de olika gymnasieskolorna.

Snart är det dags för dig 
att välja gymnasium. 
Här listas webbsidor 
och datum som är bra 
för dig att ha koll på. 

Du som är  

vårdnadshavare  

är såklart också  

välkommen på 

Gymnasiemässan

och Öppet hus!



Hösttermin 2022

Vårtermin 2023 

Gymnasieinformation i klasserna. 

Gymnasieinformation för  
vårdnadshavare. 

Programväljaren finns tillgänglig på
linkoping.se 

Elever erbjuds enskilda  
vägledningssamtal. 

12 november klockan 09:30-14:00  
Linköpings gymnasiemässa i  
Konsert & Kongress 
  
Vecka 41 till vecka 17! 
Öppet hus på gymnasieskolorna.
Se särskilt program för varje skola på  
respektive skolas hemsida.

 
 
Möjlighet att besöka gymnasieskolorna
efter överenskommelse med studie-  
och yrkesvägledare på gymnasiet. 
16 januari  Gymnasievalet öppnar på
gymnasiestudera.se 
15 februari Sista ansökningsdag 

15 april  Preliminär antagning på
gymnasiestudera.se 

15 april - 3 maj Omvalsperiod  

1 juli Slutligt antagningsbesked

31 juli Sista dag att svara på antagnings-
beskedet på gymnasiestudera.se



Frågor att ta med till 
Gymnasiemässan  
och Öppet hus

Hur ser arbetssättet ut på skolan?
Tema, grupprojekt, mycket datortid
och självstudietid? 
Hur kan ett schema se ut? Har jag alltid  
lärarledda lektioner på plats i skolan eller  
är det mycket självstudier på schemalagd tid? 
Om jag vill gå detta program, får jag då
högskolebehörighet för att kunna läsa på
universitetet?  
Vid yrkesprogram, ordnar skolan praktik-
plats eller behöver jag ordna plats själv?
Om jag har extra svårt i något ämne,
vilken hjälp får jag? 
Kan jag få individuellt stöd? Hur mycket
kunskap och erfarenhet har lärarna av
elever i behov av stöd? 
Har skolan skolsköterska, skolläkare,
kurator, studie- och yrkesvägledare,
specialpedagog? Hur ofta är de där? 
Har skolan skolmatsal, idrottshall
och café? Hur ser lunchtiderna ut? 
På vilket sätt har eleverna inflytande?
Har skolan ett aktivt elevråd eller elevkår? 
Hur många elever kan det vara i en klass
och hur många går på skolan?


