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Valinformation 
På valblanketten ser du om du ska du välja inriktning, programfördjupning samt individuellt 
val. 
 
Inriktning markeras med kryss i vald inriktning. 
 
Programfördjupningskurser markeras med kryss – oftast är en kurs 100 poäng. I rubriken 
står hur många poäng du måste välja på ditt program. 
 
Individuella valen – 200 poäng 
Du väljer vilka individuella val du vill ha. Vad som är möjligt ser olika ut på olika program. 
Valen kan hamna i bara åk 2 eller bara åk 3 eller bådadera, beror på vad du väljer och vilka 
kombinationer som är möjliga. 
  
Du måste totalt läsa 2500 poäng för att få en gymnasieexamen. 
 
Önskemål om utökade kurser 
Du har möjlighet att läsa mer än 2500 poäng om kursen går på skolan, det går att lösa 
schematekniskt och du behöver ha kursen. Du har alltid rätt att läsa kurser för att få den 
grundläggande behörigheten för att ansöka till universitet och högskola, är det en annan kurs 
som du önskar att läsa är det rektorn som fattar ett beslut om vi kan erbjuda dig kursen eller 
inte. 
 
Betyget som du får i den kursen/kurser som du läser utöver 2500 poäng räknas med i ditt 
betygssnitt när du söker högskola/universitet om den utökade kursen: 
 

1. Krävs för att du ska vara behörig till en högskoleutbildning som du söker till eller… 
2. ger meritpoäng. Meritpoäng har du endast nytta av om du söker till 

högskola/universitet.  
 

Endast individuella val-kurser och i viss mån programfördjupningskurser kommer att kunna 
anges som utökad kurs. Ange vilken kurs som ska ligga som utökad, annars väljer skolan åt 
dig och det går inte att ändra när kursen är påbörjad. 
 
När du väl har påbörjat en utökad kurs kan du inte hoppa av, tänk därför extra noga på om du 
verkligen behöver den. Man kan inte ändra vilken kurs som ska vara utökad när kursen väl är 
påbörjad. Det finns en särskild blankett för att ansöka om en utökad kurs. 
 
Byte av kurs 
Vill du byta kurs kan detta göras i mån av plats senast tre veckor in på terminen. Det är därför 
viktigt att du är insatt i vad de kurser som du väljer innebär. 
 
Vägledning 
Vad du ska tänka på när du gör dina val kommer vår studie- och yrkesvägledare, Martina 
Winst, att informera om i klassen. Behöver du boka en tid hos Martina så mailar du till 
martina.winst@nybro.se 
 
De val du gör kommer att skrivas in i din studieplan och på kommande schema. Har du 
schematekniska frågor eller du av någon anledning vill byta något val, skickar du ett mail till 
ellen.frimodig@nybro.se före sommarlovet.  
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Gymnasieexamen 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa 
examina kallas för gymnasieexamen. 

Krav för en högskoleförberedande examen: 

• betyg i 2500 poäng på ett nationellt program. Betyget F (icke godkänt) är också ett 
betyg  

• lägst betyget godkänt (E) i kurser som omfattar minst 2250 poäng  
• lägst betyget E i svenska 1, 2 och 3 (alternativt svenska som andraspråk), matematik 1 

och engelska 5 och 6  
• godkänt betyg i gymnasiearbetet 

Krav för en yrkesexamen: 

• betyg i 2500 poäng på ett nationellt program. Betyget F (icke godkänt) är också ett 
betyg  

• lägst betyget godkänt (E) i kurser som omfattar minst 2 250 poäng  
• lägst betyget godkänt (E) i programgemensamma ämnen omfattande 400 poäng  
• lägst betyget E i svenska 1 (alternativt svenska som andraspråk), matematik 1 och 

engelska 5  
• godkänt betyg i gymnasiearbetet 

 Högskoleförberedande examen = grundläggande behörighet till yrkeshögskola 
och högskola/universitet. 

 Yrkesexamen = grundläggande behörighet till yrkeshögskola 
 Har du en yrkesexamen och vill ha grundläggande behörighet till 

högskola/universitet måste du välja att läsa engelska 6, svenska 2/svenska som 
andraspråk 2 (obligatorisk på Vård och Omsorg) samt svenska 3/svenska som 
andraspråk 3. Detta kan du välja att läsa under gymnasietiden eller läsa efter 
gymnasiet på vuxenutbildningen. 

Om du inte når kraven för en examen så får du ett studiebevis som visar alla kurser som du 
har läst och vilket betyg du har fått. Skulle du vid ett senare tillfälle i livet vilja läsa till en 
examen kan du vända dig till vuxenutbildningen. 

Allt om högskolestudier och högskoleprovet: www.studera.nu 

Information om yrkeshögskola: www.yrkeshogskolan.se  

Information om folkhögskolor och deras utbildningar: www.folkhogskola.nu  
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