
08.45 - 09.00 Drop in-fika

09.00 - 09.15 Välkomna! – Anneli Alm, skolchef Tidaholm

09.15 - 11.45 SPSM föreläser kring NPF-elever och deras vägledning + gruppsamtal –
Lena Samuelsson & Anna Maria Åkerberg

11.45 - 13.00 Lunch på egen hand

13.00 - 13.30 Stockholms universitet pratar kring uppdraget VFU-handledare -
Aino Collmar Fröding & Lisa Tönus

13.30 - 14.00 Yrkeshögskolan berättar om sina utbildningar –
Thomas Qvick & Anna Bolander

14.00 - 14.15 Paus

14.15 - 14.45 Antagningskansliet informerar – Frida Jolsgård, Camilla Lindberg, 
Petra Eriksson, Eva Axelsson, Hillevi Larsson

Program SYV-träff 1 april 





Följer SKR:s rekommenderade tidsplan

Omvalsperiod 15 april – 15 maj

Omval, omvalsperiod - vanligast

Justeringsval
Justeringsperiod
Period för ev. ändringsval

Kortast period 19/4 - 2/5 ex. Nässjö, Vaggeryd, Vetland



NIU – nationell idrottsutbildning

Eleven söker 
NIU okt-dec 

Skriv i 
ansökan 
övriga 

upplysningar 
att NIU är 

sökt

Yttrande 
upprättas om 

det är val 
utanför 

Skaraborg

Eleven söker 
gymnasie-
program 
jan-feb 

Antagen NIU 
– avtal 

upprättas av 
mottagande 

kommun 
(hemkommun kan 

säga nej) 

Eleven blir 
mottagen i 
förstahand



Program som inte startar hösten 2022

Rudbecksgymnasiet i Tidaholm
Vård- och omsorgsprogrammet samt Programinriktat val (IMVVO) 
och Yrkesintroduktion (IMYVO) mot Vård- och omsorgsprogrammet 

Ållebergsgymnasiet i Falköping
Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasium Skövde Kavelbro
Gymnasiesärskoleprogrammet Hälsa, vård och omsorg

Förändringar programutbud



Förändringar programutbud

Program eller inriktning som tillkommit inför omvalsperioden

Katedralskolan i Skara
Yrkesintroduktion mot Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktningen ekonomi/juridik på Ekonomiprogrammet
Inriktningen natur/samhäll på Naturvetenskapliga programmet



Val utanför Skaraborg

Görs på sista sidan i webbansökan, 
kvittenssidan. Rullisten med programutbud är 
hela Sveriges programutbud. Viktigt att 
kontrollera att utbildningen finns på sökt skola.

Glöm inte att uppge obligatoriskt språkval på
EK, HU, NA, SA under ”Övriga upplysningar”.



E-tjänster

• Fri kvot och Sent omval (ej Dispens i engelska)

• E-tjänst hittas under Ansökan eller via Blanketter

• Förbered bilagor som ska skickas med

• Eleven ska logga in med sitt BankID, inte föräldrar

• Pappersblanketter finns kvar, alla har inte BankID

• Inskickat via e-tjänst sparas under ”Mina sidor” (hittas under blanketter)



Betyg - lovskola

Betygen måste 
vara inlämnade 

senast den 
28 juni kl. 13 

för att komma med 
i den slutliga 
antagningen. 

Betyg som 
inkommer senare 

behandlas i 
reservantagningen 
och då antas eleven 
i mån av plats på 

programmet. 



Stäm av antagningen 2022

Antagnings
-körning 

28/6

SYV kan se 
antagningen

em. 28/6

Stäm av!

Rektorer 
meddelar 

antal IMV & 
IMY-platser 

29/6 Elev 
loggar in 
& ser sitt 
besked 
1 juli

Elev ska 
svara 

senast 25 
juli



Programkatalogen

• Programkatalogerna finns på hemsidan

• Skolsidorna – mejl gått till rektorer

• Meddela oss gärna önskemål om förändringar

• Beställ programkataloger på hemsidan 

• Levereras i september (v.37)



Sommar 2022

Fyll i semesterlistan 2022 i team SYV 
Skaraborg 

Antagningskansliet stängt v. 28,29,30



VOC & TC bjuder in SYV den 22 september

Information kring:
• Vård- och omsorgscollege deras branscher samt karriärvägar inom vård

• Teknikcollege och deras branscher samt lika yrken och karriärvägar

• Föreläsning kring normkritiskt tänkande och könsneutrala val, inte klart även 
med föreläsare…men en påkostad😊😊

Fika på förmiddag och eftermiddag samt lunch ingår, kostar inget

I Skövde

Anmälan redan nu i vår, bindande anmälan då föreläsaren kostar relativt 
mycket…
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Finns på hemsidan skolpersonal/utbildningskaraborg

Finns det tankar och önskemål om vad som ska 
finnas med i Rapporten?

Rapporten 
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