Information inför antagningen till gymnasiet 2020
Nu har du slutat årskurs 9 och till hösten väntar gymnasiet. Du kommer den 25 juni klockan 13.00
få ett antagningsbesked från gymnasieantagningen. Du måste svara på ditt antagningsbesked, det
gör du genom att logga in med användarnamn och lösenord på www.indra2.se, samma sida som
du gjorde ditt gymnasieval på.
För att logga in och se ditt antagningsbesked på www.indra2.se använder du det lösenordet du
själv valde första gången du loggade in. Ditt användarnamn är ditt personnummer. Om du har
glömt ditt lösenord kan du få ett nytt skickat till mailadressen du angav vid första inloggningen. Om
du har bytt mailadress eller inte kommer ihåg vilken du valt, kan du kontakta en studie- och
yrkesvägledare i kommunen som är i tjänst för att byta mailadress. Se separat lista över
sommar-syv. Denna lista finns också på kommunens hemsida.
När du har loggat in på Indra2 kommer du att se olika svarsalternativ. Du väljer själv vilket du klickar
i. Vill du ha platsen du blivit erbjuden ska du tacka ja, vill du avstå behöver du uppge orsaken till det
och även kontakta en studie- och yrkesvägledare. Om du inte antagits till ditt förstahandsval blir du
placerad i kö och är reserv till förstahandsvalet, du kan välja att stå kvar som reserv om du hellre vill
ha den platsen. Vill du hellre ha platsen du kommit in på ska du avstå din reservplats, då riskerar du
inte längre att bli antagen till ditt högrehandsval. Står du som reserv på alla dina val, kontakta då en
studie- och yrkesvägledare.
Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked senast den 9 juli
Elever som inte svarar på sitt antagningsbesked kan bli av med sin plats.
Reservantagningen börjar den 5 augusti och du som valt att stå kvar som reserv har möjlighet att
komma in på ditt högrehandsval. Om du inte är nöjd med din plats kan du göra ett nytt val, du blir
placerad i en egen kö och mottas i mån av plats till önskad utbildning. Vill du byta, ska du i första
hand kontakta studie- och yrkesvägledaren på din tidigare skola.
Gör du en betygskomplettering under sommaren är det viktigt att du bevakar att ditt nya betyg
överförs till din sida på www.indra2.se. Du placeras som reserv utifrån ditt betyg och tas in då det
blir ledig plats.
Uppropsdag med tid och plats finns för inloggad elev på www.indra2.se under rubriken Upprop på
skolan. Har du frågor om uppropsdagen eller inte kan närvara är det viktigt att du kontaktar skolan
du blivit antagen till.
Om du har gymnasieval utanför Göteborgsregionen hanteras dessa av ett annat antagningskansli
och därför kommer du inte få besked om de valen i Indra. Du kommer i så fall få två
antagningsbesked. Det är viktigt att du tackar nej till platsen du vill avstå så att en annan elev kan

erbjudas platsen. Det kan vara olika datum för antagningsbesked och olika svarsdatum inom olika
antagningskanslier, det är viktigt att du kollar upp vad som gäller för dig.
För information om inackorderings- och resebidrag - se www.harryda.se. OBS! första skoldagen
behöver du själv bekosta resan.
Kontaktuppgifter och sommarbemanning för studie- och yrkesvägledarna i Härryda kommun
bifogas. Hör i första hand av dig till studie- och yrkesvägledaren på din tidigare skola om du undrar
över något.
Stort lycka till i framtiden!
Önskar din studie- och yrkesvägledare
På nästa sida ser du vilka studie- och yrkesvägledare som arbetar under sommarveckorna:

Vecka

Namn på studie-och
yrkesvägledare
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27

Telefonnummer

e-post

Grundskolor
Frida Lagemyr
Hanna Jacobsson
Claudia Olofsson-Nylander
Lina Gustafsson

031-724 61 87
031-724 82 05
031-724 85 24
031-724 83 66

frida.lagemyr@harryda.se
hanna.jacobsson@harryda.se
claudia.nylander@harryda.se
lina.gustafsson@harryda.se

Hulebäcksgymnasiet
Mona Renkel
Sofia Lundberg
Maria Järgenstedt

031-724 66 16
031-724 66 15
031-724 66 82

mona.renkel@harryda.se
sofia.lundberg@harryda.se
maria.jargenstedt@harryda.se

Grundskolor
Hanna Jacobsson
Claudia Olofsson-Nylander
Lina Gustafsson
Frida Lagemyr

031-724 82 05
031-724 85 24
031-724 83 66
031-724 61 87

hanna.jacobsson@harryda.se
claudia.nylander@harryda.se
lina.gustafsson@harryda.se
frida.lagemyr@harryda.se

031-724 66 16

mona.renkel@harryda.se

Hulebäcksgymnasiet
Mona Renkel
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Grundskolor
Hanna Jacobsson

031-724 82 05

hanna.jacobsson@harryda.se
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Ingen SYV är i tjänst

-

-
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Grundskolor
Glenn Castenbladh- Rafors

031-724 83 05

glenn.castenbladh.rafors@harryda.se

Hulebäcksgymnasiet
Frida Fabo

031-724 67 22

frida.fabo@harryda.se

Grundskolor
Glenn Castenbladh- Rafors

031-724 83 05

glenn.castenbladh.rafors@harryda.se

031-724 67 22

frida.fabo@harryda.se

031-724 83 05
031-724 82 05

glenn.castenbladh.rafors@harryda.se
hanna.jacobsson@harryda.se

031-724 67 22

frida.fabo@harryda.se
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Hulebäcksgymnasiet
Frida Fabo
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Grundskolor
Glenn Castenbladh- Rafors
Hanna Jacobsson
Hulebäcksgymnasiet
Frida Fabo

