Vanliga frågor och svar


Var kan jag läsa om innehållet i kurserna som ges på gymnasieskolan?
Svar: http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sokprogram-och-amnesplaner.



Är jag garanterad att få de kurser som jag har valt som programfördjupning, språk och
individuellt val?
Svar: Nej, vi kan inte ge garantier för att man får exakt de kurser som man väljer. Det måste finnas ett
visst antal elever som har sökt kursen för att den ska startas. Det kan vara olika antal elever till olika
kurser.



Kan man byta kurs om man ångrar något av sina val?
Svar: Regel nummer ett är att vara noggrann med sina val från början men om något känns riktigt tokigt
så försöker vi hjälpa dig att byta. Börja med ett besök hos syv och kolla om det byte du önskar tillåts
inom det program du läser och om det fungerar praktiskt med schema, plats i grupp osv. I så fall får du
fylla i en ansökan som bedöms av rektor.



Vilka dagar och tider i veckan går individuella valet?
Svar: Tisdagar kl. 14.30-16.00 och torsdagar 08.10-09.40



Kan man läsa fler kurser än de som ingår obligatoriskt i ens program?
Svar: Ja, då läser man ett utökat program. Du ska tänka igenom noga varför du vill läsa utökat program.
Det är alltid rektor som tar beslut men börja med att kontakta syv.



Vad innebär en högskoleförberedande gymnasieexamen?
Svar: En högskoleförberedande gymnasieexamen innebär att du har läst ett högskoleförberedande
program där minst 2250p har betyget E eller högre. Minst E krävs i Engelska 5 och 6, Matematik 1b eller
1c, Svenska, eller svenska som andraspråk, 1, 2 och 3. Dessutom måste gymnasiearbetet ha betyget E.



Vad innebär grundläggande behörighet?
Svar: En gymnasieexamen ger grundläggande behörighet för vidare studier. Många program och kurser
kräver dock även särskild behörighet som kan vara t.ex. flera kurser i matematik, språk, historia eller
naturvetenskapliga ämnen.



Hur hittar jag olika utbildningar som finns att söka efter gymnasiet?
Svar: Det finns många olika sökfunktioner på internet för att hitta information om olika yrken och
utbildningar. Du hittar flera sådana länkar på den här sidan. I bokhyllan hos SYV finns det en mängd
olika utbildningskataloger och annat tryckt informationsmaterial – det är bara att plocka med sig av dessa.



Vad betyder begreppen jämförelsetal, meritpoäng och meritvärde?
Svar: Jämförelsetal är ett medelvärde av alla dina betyg. Till jämförelsetalet läggs meritpoäng (max
2,5p). Tillsammans blir det ditt meritvärde som du konkurrerar med när du söker till olika utbildningar.
Detaljerad information om hur du kan räkna och vilka kurser som ger meritpoäng hittar du i dokumentet
”Kolla vad du har i meritvärde” som du hittar under länkade dokument

