Så här gör du ditt gymnasieval
Nu är det dags att söka till gymnasiet! Du som är folkbokförd i Fyrbodals
antagningsområde kan själv göra ditt gymnasieval.
I Indra (fyrbodal.indra2.se) hittar du information om de program och
gymnasieskolor som finns inom Fyrbodals antagningsområde. Du kan se dina
betyg, få svar på vanliga frågor om gymnasievalet och svara på ditt
antagningsbesked.
Du hittar också information på www.soktillgymnasiet.se.

Om du behöver mer hjälp, ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Inloggningsuppgifter
Här loggar du in!

Alla elever i årskurs 9 som är folkbokförda i Fyrbodals antagningsområde får
inloggningsuppgifter till Indra hemskickat per post lagom till att gymnasievalet öppnar.
Därefter skickas information om hur du loggar in endast till din registrerade e-postadress.
VIKTIGT! Tänk på att välja en e-postadress som du kan använda under hela
antagningsåret och även under sommaren fram tills att antagningen avslutas i september.

Så här loggar du in
1

2

3
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Fyll i ditt
personnummer och
lösenord.
Klicka på Logga in

Fyll i din e-postadress
och ett eget valt
lösenord.
Klicka på Spara

Ett mejl har skickats till din
e-postadress.
Klicka på länken i mejlet
för att bekräfta din
inloggning.

Fyll i ditt mobilnummer och
eventuellt vårdnadshavares
kontaktuppgifter.
Klicka på Spara

Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt och
innehålla minst en siffra och en stor bokstav.

Meddelande om att ett e-postmeddelande
har skickats visas.
Om du inte får något mejl kan du gå in här
igen och klicka på Skicka nytt meddelande

Personlig sida i Indra
Använd sökfältet för att hitta
utbildningar som du är
intresserad av.

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

I menyraden hittar du
Frågor & svar, symbolen ?
där du hittar de vanligaste
frågorna om gymnasievalet.
Under stjärnan
hamnar
de utbildningar som du har
valt att spara som favoriter.
Under Mitt gymnasieval
hamnar dina val och under
ditt namn finns dina
uppgifter.

Här ser du meddelanden
som vi har skickat till dig.
De skickas också till din epostadress men ibland
kan det finnas mer
information här än du fått
i mejlet.

Söka fram utbildningar
I sökfältet kan du söka
efter utbildningar med
enstaka ord som till
exempel ett
intresseområde, en
skola eller kommun.
Träffarna visas i listan
nedan.

Om du klickar på utbildningens namn
kommer du till utbildningsvyn och
klickar du på skolans namn tar du dig till
skolvyn där det finns mer information
om skolan.

För att se alla skolor som har
programmet oavsett inriktning
klickar du på hela
programnamnet. Vill du bara se
en särskild inriktning bockar du
för den inriktningen i listan

Fler sökalternativ ger dig
möjlighet att göra fler urval
som att söka på särskild
kommun och på
utbildningens extraval som t
ex språkval eller instrument.

Om du klickar på Utanför Fyrbodal kan du göra
urval till Riksrekryterande utbildningar, Västra
Götalandsregionens naturbruksskolor samt till
Göteborgsregionens utbildningar. Här hittar du
även Åmåls utbud, skriv Åmål i sökfältet efter att
du klickat på Utanför Fyrbodal.

Lägg till utbildning i din ansökan
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Sök fram utbildningen du vill söka, träffarna
hamnar i listan nedanför programboxarna.

Om du vill söka till nationellt godkänd
idrottsutbildning (NIU) och
riksidrottsutbildning (RIG), klickar du på
knappen Idrott och anger vilken idrott du är
intresserad av.
Under knappen Extraval hittar du språkval,
modersmål individuella val, profiler och
instrument som skolan erbjuder.
Du måste ange ett språkval för utbildningarna
Ekonomi, Humanistiska, Naturvetenskap och
Samhällskunskap.
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När du är nöjd med ditt val så lägger du till
utbildningen i din ansökan genom att klicka
på knappen Lägg till.

Alla utbildningar du lägger till i din ansökan
hamnar under Mitt gymnasieval. När du har
lagt till alla utbildningar du vill söka ska du
rangordna dina val genom att klicka på Mitt
gymnasieval.

Mitt gymnasieval/antagningsbesked
Under menyn Mitt gymnasieval ser du alla utbildningar som du eller din studie- och yrkesvägledare lagt till i din ansökan. Här kan
du under ansökningsperioden ändra ordningen på valen genom att dra och släppa, ta bort utbildningen och ändra dina extraval.
Det är även här du ser ditt preliminära och slutantagningsbesked. När du fått ditt slutantagningsbesked måste du tacka ja eller
avstå din plats.

Den turkosa
informationsrutan visar
viktig information om
gymnasievalet.

Här svarar du på ditt
antagningsbesked

Här hittar du
uppropsinformation.

Här ser du din betygssumma och din
behörighet. Via länken Visa mina
betyg och resultat kan du se dina
betyg per ämne och eventuella
resultat av idrott eller färdighetsprov.
Här finns dina kontaktuppgifter.
Se till att de alltid stämmer!

Tänk på:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )

Har jag rätt rangordning på mina val?
Är jag behörig till mina val?
Har jag ett garderingsval sist i min ansökan?
Är mina kontaktuppgifter uppdaterade?
Om jag ska flytta, har jag val i både den nya
och gamla hemkommunen?
Om jag sökt NIU/RIG har jag lagt till utbildning
utan idrottsval?

Lycka till med ditt gymnasieval!
fyrbodal.indra2.se
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