FAQ för individuella valet

När ska jag göra mitt val?
Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val.
Alla ska göra ett val så att man får den totalpoäng (2500poäng) som krävs för
att få en gymnasieexamen.
Individuella valet öppnar 12 december 2017. Ditt val skall vara klart senast
torsdag den 15 januari 2018
Du har därefter ingen möjlighet att göra om ditt val i Fronter.
OBS!
Studievägledarna Elin, Tanja och Kerstin kommer att vara tillgängliga och svara
på dina frågor mellan kl 10.00 – 12.00 skoldagar i B204

Hur får jag reda på vad man läser i kursen?
Vid varje kurs finns en beskrivning av kursen och även namnet på en
kontaktperson, som man kan fråga om kursen. Du kan också gå in på
www.skolverket .se

Hur gör jag?
Så här gör du:
1. Gå in på skolans hemsida och logga in på Fronter.
2. Skriv in ditt vanliga användarnamn och lösenord.
3. Gå in på ”Elevverktyg”
4. Gå in på ”Individuella val”
5. Du ska välja kurser på sammanlagt 200 poäng
6. Välj de kurser du vill läsa.
7. Gör reservval – det är inte säkert att den eller de kurser du väljer blir av
eller att du får en plats i den/dem.
8. Glöm inte att spara!

Måste jag lämna in kvitto på mitt val?
Ja, det måste du. Ditt val är dock registrerat i Fronter redan.
När du har valt färdigt klickar du på kvitto och skriver ut ett sådant. Har du inte
fyllt 18 år ber du din vårdnadshavare underteckna, och lämnar sedan kvittot till
din handledare. Även du som är myndig lämnar in ett kvitto, men du kan
underteckna det själv.

Varför kan jag inte välja alla kurser?
Alla kursen i katalogen är inte möjliga att välja för alla elever. Vilka just du kan
välja beror på program och inriktning. De val som är möjliga för dig framgår i eval. Börja alltså med att titta där, men notera också vilka förkunskapskrav som
finns. Läs därefter direkt på nätet eller i katalogen om kurser som verkar
intressanta. Om du har frågor kan du vända dig till din handledare eller SYV.

Jag vill läsa Modersmål som individuellt val-hur gör jag?
Om du läser modersmål så kommer modersmålet räknas med som ett av dina
individuella val i åk 3. Modersmål läses i Språkcentrums regi utanför ordinarie
schematid, oftast tisdag- eller torsdag em. Du ska då göra en anmälan via
expeditionen i slutet på vårterminen. Det kan vara bra att även välja andra
kurser ifall ditt modersmål inte blir av pga för få anmälda!

Behörighet- vad är det?
För att få grundläggande behörighet för universitetsstudier måste du ha:
•
•

examen från ett högskoleförberedande program, eller
yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt
svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med
svenska och engelska i efterhand.

Högskoleförberedande examen
•

Examen från ett högskoleförberedande program omfattar 2 500
gymnasiepoäng där minst 2 250 gymnasiepoäng ska ha lägst betyget godkänt
(E).

I de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska eller svenska som andraspråk på
sammanlagt 300 gymnasiepoäng (Svenska 1–3, alternativt Svenska som andraspråk 1–3),
engelska på sammanlagt 200 gymnasiepoäng (Engelska 5 och 6) samt matematik på
sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1b eller 1c). I examen ingår också godkänt
betyg i gymnasiearbetet.

Särskild behörighet – områdesbehörigheter
Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. Vilka särskilda
behörighetskrav som gäller för respektive utbildning hittar du på universitetens
och högskolornas webbplatser. Lägsta betygskrav är godkänt (E) om det inte står
något annat.
I de flesta fall kan du välja fritt bland kurserna inom individuellt val men du bör
även fundera över om någon kurs krävs för att bli behörig (uppfylla kraven) till ett
särskilt program/linje på högskola, universitet eller annan högre utbildning. Du
hittar mer information om detta https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-fordig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Sarskild-behorighet/

Yrkesexamen- vad är det?
Det är en examen som gör det möjligt att gå ut och söka jobb/arbeta direkt efter
avslutat gymnasieprogram. Du ska vara godkänd i 2250 poäng av totalt 2500
poäng och i dessa kurser får du inte vara underkänd:
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1
Engelska 5
Matematik 1A
dessutom minst E-betyg i kurserna; Datorteknik, Elektromekanik, Energiteknik och
Mekatronik. Gymnasiearbetet måste vara godkänt.
En gymnasieexamen från ett yrkesprogram ger normalt inte grundläggande
behörighet. Det beror på att den inte innehåller tillräckligt mycket svenska och
engelska. Men du kan komplettera i svenska och engelska, så att du får
grundläggande behörighet.
Kraven för grundläggande behörighet:
För att få grundläggande behörighet måste du ha yrkesexamen med godkänt
betyg (lägst E) i Svenska 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3 och i
Engelska 6.

Jag går ett yrkesprogram men vill också ha möjlighet att
läsa vidare på universitet/högskola?
Som elev på ett nationellt yrkesprogram har du rätt att inom ramen för det
individuella valet välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Dessa
kurser är för vårt El och energiprogram Svenska 2/Svenska som andra språk 2 (100
poäng), Svenska 3/Svenska som andra språk 3 (100 poäng).

Om du kompletterar efter avslutade gymnasiestudier, till exempel inom komvux,
får du räkna med kompletteringarna i urvalsgrupp BI när du söker till högskolan.

Hur räknar jag ut mitt jämförelsetal(betygsvärde)?
Använd dig av Fronter för att räkna ut ditt jämförelsetal, fronter, verktyg,
individuella val, studieplan- scrolla längst ner där står ditt jämförelsetal i
dagsläget.
Vill du veta vad du kommer få för jämförelsetal när du är klar med din utbildninganvänd dig av ”simulerad studieplan” i de tomma boxarna skattar du ditt
betygsvärde i pågående kurser.
Så här räknar du ut det själv:
1. Först får dina betyg ett siffervärde, där A=20,0 B=17,5 C=15,0 D=12,5 E = 10,0
F=0.
2. Siffervärdet för varje betyg multipliceras sedan med kursens omfattning i
poäng. Exempelvis betyg B i en kurs som omfattar 100 poäng ger 17,5 x 100= 1

750. På det här sättet räknas betygsvärdet fram för varje kurs.
Gymnasiearbetet räknas inte med.
3. Alla betygsvärden läggs ihop. Summan av samtliga betygsvärden blir ett tal i
storleksordningen 24 000 till 48 000.
4. Det sammanlagda betygsvärdet delas med den totala poängsumman för de
betygsatta kurserna som ingår i din examen. Betyg i utökade kurser räknas
med om kursen krävs för behörighet eller kan ge meritpoäng. Det tal du då får
fram, det s.k. jämförelsetalet, är maximalt 20,00. Det avrundas till två
decimaler.
5. Betyg i utökade kurser eller kompletteringar som ger dig meritpoäng ska
också räknas med i jämförelsetalet.

Meritpoäng-meritvärde - vad är det?
Till jämförelsetalet läggs eventuella meritpoäng. Jämförelsetal plus meritpoäng
ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan maximalt bli 22,5.
Oavsett vilken utbildning du söker efter gymnasiet kan du få meritpoäng för vissa
kurser i
moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har
lägst betyg E i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng. Vid ansökan till
högskolan kan man tillgodoräkna 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för
behörighet ger inte meritpoäng. Meritpoängen läggs till jämförelsetalet som du
får för alla dina betyg Utförlig information finns på Universitets och
högskolerådet sida www.studera.nu. Titta under rubriken betyg.
Om en kurs krävs för särskild behörighet för en viss utbildning kan den inte ge
meritpoäng. Det innebär att de kurser du har läst kan räknas olika beroende på
vilken utbildning du söker. Kurser i det in individuella valet eller kurser som ingår i
din studieplan kan alltså innebära en möjlighet att erhålla fler meritpoäng.
Om du söker till flera utbildningar med olika behörighetskrav kan du få olika
meritvärden.

Jag vill läsa fler kurser, hur gör jag?
Utökat program innebär att fler än 2500 poäng finns med i betyget. Gör ditt val
i Fronter och välj. Innan åk 2:s slut ansöker du om utökat program med
blanketten ”Ansökan om utökat program” finns på hemsidan.
En förutsättning för att bli beviljad utökat program är att du har klarat dina
tidigare kurser med minst betyget E. Dessutom måste det finnas plats i kursen och
de ska även gå ihop med ditt schema.
Utökade kurser som ger meritpoäng, det betyget räknas med i jämförelsetalet.

