Hur gör jag min ansökan till gymnasieskolan?
Val av gymnasieprogram
När man ska göra sitt val till gymnasieskolan så går man in på adressen
www.fyrkantensgymnasier.se Här får man även bra information som är till nytta
för valet.
För att kunna göra sina val på denna sida så får varje elev ett användarnamn och
ett lösenord.
När man loggat in sig så anger eleverna sina val av gymnasieprogram. Alla ska
göra en ansökan även om man vid ansökningstillfället inte är behörig till
gymnasieskolan.
Hur många program du vill ange på ansökan bestämmer du själv. Du bör ha mer
än ett alternativ. Helst tre om du inte blir antagen på ditt 1a handsval.
Du kan fritt söka gymnasieutbildning inom fyrkanten (Luleå, Boden, Piteå,
Älvsbyn).
Du har även rätt att söka nationella program och inriktningar i annan kommun
om programmen inte finns inom fyrkanten. Alla har rätt att söka
riksrekryterande utbildningar.
Fri sök innebär att du kan söka utbildningar utanför fyrkanten även om
programmen finns inom vårat sökområde. Du tas då in om det finns lediga
platser på det sökta programmet. Blir man antagen via ”Fri sök” som det kallas
så är man inte berättigad att få inackorderingstillägg.

Val av inriktning
I vissa fall ska önskemål om inriktning alltid anges vid ansökningstillfället. Man
kan inte gå vidare om inriktningsvalet inte är gjort.
Du som söker en nationell idrottsutbildning(NIU) eller ett riksrekryterande
idrottsgymnasium ska alltid göra en anmälan till idrotten före ett bestämt datum.
Kan vara olika för olika idrotter. Val av program sker under motsvarande
tidpunkt som för övriga elever.
Till övriga program kan du om du vill ange önskemål om inriktning (ej
bindande). Någon garanti för önskad inriktning ges dock inte.

Språkval
Alla som söker Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet,
Humanistiska programmet eller Ekonomiprogrammet skall göra ett språkval.
Vilka språk du har att välja av framgår då du gör din ansökan. Du väljer mellan
att fortsätta med ditt språkval i grundskolan eller att ta ett nybörjarspråk.

Övrigt
Om man har några bilagor skall dessa lämnas in tillsammans med
gymnasieansökan.
Om någon har för avsikt att flytta så ange det under övriga upplysningar på
ansökan. Om du med säkerhet vet den nya adressen så skriv den.
Du kan göra din ansökan på fyrkantensgymnasier.se och låta den ligga kvar utan
att bekräfta valet. Så länge du har den liggande kan du göra ändringar. När du
väl har bekräftat din ansökan är den låst för ändringar.
När du bekräftat ansökan skall du skriva ut den – välj ”Förhandsgranska
utskrift”. Skriva under och lämna ansökan till din studievägledare på skolan.
Tänk på!
Det är bättre att du funderar igenom ditt gymnasieval en extra gång än att du
väljer ett program bara för att få det bortgjort.
Om du fortfarande är osäker på vad du ska välja. Tag kontakt med din
studievägledare så kan ni diskutera olika alternativa lösningar.

