Elevernas antagningsbesked vid slutantagningen
fyrbodal.indra2.se

Logga in
• Logga in med ditt personnummer
och ditt lösenord.
• Glömt lösenordet?
Klicka på Logga in-knappen och
välj Glömt ditt lösenord? Ett nytt
lösenord skickas då till den epostadress som finns registrerad i
Indra.
• Om du behöver registrera en epostadress eller byta den
befintliga, kontakta din studie- och
yrkesvägledare eller Antagning
Fyrbodal.

Tidslinjen visar viktiga datum
och händelser under
antagningsåret. Orange
informationsruta visar den
händelse som ligger närmast
i tiden.

Slutantagningsbeskedet
Gå in under Mitt gymnasieval
för att se ditt
slutantagningsbesked.

Fliken Slutantagningsbesked
Visar ditt slutantagningsbesked med antagningsstatus
per val, det vill säga ditt
resultat vid slutantagningen.

Fliken Gymnasieval
Visar ditt gymnasieval med
aktuell antagningsstatus per
val.

Det är här du ska svara på ditt
antagningsbesked genom att
Tacka ja eller Avstå plats.
Du måste svara på alla valrader
där svarsknappar finns. (se nästa
sida för hur du svarar på val där
du är reserv).

Sista svarsdatum är
den 8 juli kl. 23.59

Om du känner dig osäker eller har andra
frågor ska du kontakta din SYV eller den som
är i tjänst under sommaren. Detsamma
gäller om du behöver göra omval/nyval.
Ibland kan det vara bättre att göra omval
och ändra på rangordningen istället för att
avstå plats.
Antagningsstatus
När du för muspekaren över
valets status visas en mer
förklarande text av vad statusen
innebär.

Glöm inte att du också måste lämna svar
på eventuell reservplats. Det gör du
genom att markera Stå kvar eller Avstå på
aktuell valrad.
Om du fortfarande helst vill komma in på
utbildningen väljer du Stå kvar. Antagning
Fyrbodal kommer då att fortsätta bevaka
din möjlighet att få en plats på
utbildningen.
Om du däremot är antagen på en annan
utbildning och hellre vill ha den platsen
ska du Avstå din reservplats så att du inte
riskerar att bli antagen där under
reservantagningen. Väljer du detta
alternativ tas din reservplats bort direkt.

Avstå en antagen plats
När du väljer att avstå en plats du
är antagen på måste du uppge
varför. Du ska då välja ett av
alternativen som finns.
• Jag vill göra omval
• Jag är antagen utanför
regionen
• Annan anledning
När du har valt ett alternativ klickar
du på Jag vill avstå min plats.
Ett meddelade med ytterligare
information skickas då till din epost och som ett meddelande i
Indra.
Klicka på Avbryt om du ångrar dig,
valet avstås då inte.
OBS! Beroende på vilket alternativ
du väljer kan det hända att SYV
måste godkänna ditt önskemål att
avstå plats. I dessa fall skickas ett
meddelande per automatik till
SYV. Tills SYV har godkänt önskan
om att avstå, har du kvar den
antagna platsen.

Här visas uppropstiden
för den utbildning du är
antagen på

Här kan det finnas
kontaktuppgifter till SYV
som är tillgänglig under
sommaren.

Här visas ditt meritvärde och
din behörighet samt eventuella
resultat från idrott och
färdighetsprov.

Kontaktuppgifter till dig.
Kontaktuppgifter till din
ordinarie SYV.
Kontaktuppgifter till din
nuvarande skola.

