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Individuellt val till år 2 och 3 (åk 22) lå 2023/2024 och
2024/2025 för Lärlingsprogrammen BA, FT och VF22
Indval 100poäng årskurs 2:
PEDAKI00S
FOMFOR01S
SAASVT0
SVESVE02

Aktivitetsledarskap (idrott)
Formgivning 1
Svets grund
Svenska 2

Alla program
Alla program, BA i 1:a hand
1:a hand FT, 2:a hand VF
Alla program

Indval 100poäng årskurs 3:
ENTENR0
IDRIDR02
SAASVT0
SVESVE03

Entreprenörskap
Idrott och hälsa 2
Svets grund
Svenska 3

Alla program
Alla program
1:a hand VF, 2:a hand FT
Alla program

Nu är det dags att välja individuellt val till år 2 och 3. Inför valet har vi en mässa i
Bygghallen onsdag den 1/3 kl 13.00- 14.00. Då finns lärare och SYV på plats för att
informera om vad kurserna innebär.
Valen görs i Vetlanda elevportal Edlevo och systemet är öppet mellan onsdag 1 mars
kl. 08.00 till torsdag 9 mars kl. 16.00. Du ska välja 100 poäng i 1:a hand, och lika mycket
som reserv till årskurs 2 och 100 poäng i 1:a hand och lika mycket som reserv till
årskurs 3.
När du går ett yrkesprogram och vill välja kurser för högskolebehörighet, tänk då på att
söka Svenska 2 och Svenska 3 på individuella valet. Engelska 6 söker du på blankett som
du får i samband med inriktningsvalet. För dig som har specialidrott i årskurs 2 och 3,
söker inte av kurserna ovan, men om du ändå vill läsa Svenska 2 och 3, så ska du söka
det i Vetlanda elevportal Edlevo.
Valperioden pågår 1/3 kl. 08.00 till 9/3 kl 16.00.
Så här väljer du:
•

Gå in på elevportalen Edlevo, gå till höger i menyn, välj studieval. Systemet är
öppet 1 mars kl. 08.00 till 9 mars kl. 16.00.

•

I Studieval finns de kurser som erbjuds. Du ska välja 100 poäng i 1:a hand och
100 poäng i 2:a hand till årskurs 2 samt 100 poäng i 1:a hand och 100 poäng i 2:a
hand till årskurs 3.

•

När du lagt in dina val, så skriver du in din mailadress och klickar på ”Lämna in”,
och valet är klart.

Krav för vidare studier, för dig som läser ett yrkesprogram
Du som går ett yrkesprogram har i och med din yrkesexamen grundläggande behörighet
till Yrkeshögskolan. Där finns utbildningar som blandar teoretiska studier med
yrkeskunskap och praktik. Se www.yrkeshogskolan.se för mer information.
Om du vill ha den grundläggande behörigheten som krävs till Högskola/Universitet
måste du komplettera med ytterligare kurser i Svenska/Svenska som andraspråk och
Engelska.
För grundläggande behörighet krävs:
•
•

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (Svenska 1 läses obligatoriskt på alla
program)
Engelska 5, 6 (Engelska 5 läses obligatoriskt på alla program)

På vissa yrkesprogram kan en del av den grundläggande behörigheten läsas inom ramen
för programmet, på andra måste detta läsas som individuellt val. Ta noga reda på vad
som gäller för ditt program!
Alla elever har 200 poäng individuellt val; 100 i år 2 och 100 i år 3.
Till de flesta utbildningar inom Högskola/Universitet finns också särskilda krav på vad du
ska ha läst för att vara behörig. På www.antagning.se eller hos din studie- och
yrkesvägledare finns mer information!
På Komvux finns också möjlighet för elever som efter ett yrkesprogram vill komplettera
sin yrkesexamen med kurser för grundläggande behörighet.

Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att
studieplanera din gymnasietid:
Eva Jacobsen tfn 072-522 84 10, eva.jacobsen@vetlanda.se

