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Vad är GEA?



Gemensam ansökan (GEA)

• Ansökan görs elektroniskt

• Varje elev söker utbildningsplats och det är bra att 
ha flera ansökningsalternativ (max. 5 st)



● Ansökningsalternativens ordningsföljd 
bindande

● Man kan bara få EN studieplats i GEA

● Eleven fyller själv i sin ansökan och kan själv 
ändra sina alternativ till ansökningstidens 
utgång.

Forts. Gemensam ansökan…



Tidtabell för GEA

• Ansökningstiden

• 18.2-10.3: till yrkesutbildning & gymnasium

• 11.3-1.4: till specialyrkesutbildning

• 19.5-21.7: till 10:an och förberedande utbildning 

• April -maj Språk- och urvalsprov (april-maj)

• 11.6 Antagningsresultat



Skolans modell för GEA

Januari
Demoansökan på EH-lektion 

Februari
Blankett för vårdnadshavarnas hörande. Utskriven 
demoansökan bifogas.

Mars
GEA-ansökan på EH-lektion 

April
GEA-ansökan till specialyrkesskolor



Vilka skolor finns det?



Svenskspråkig  yrkesutbildning 
i närregionen      (förändringar  möjliga)

Axxell
Kyrkslätt - datanom

Karis - fordonsmekaniker, husbyggare, frisör, kock, plåtslagare-
svetsare, verkstadsmekaniker, rörmontör, merkonom, närvårdare, 
datanom, fastighetsskötare, byggnadsmålare, artesan (metall), 
barnledare, möbelsnickare, närvårdare

Pargas - kock, husbyggare, elmontör/automationsmontör, 
kosmetolog, lokalvårdare, närvårdare

Åbo - maskinmästare, styrman, producent av resetjänster, 
närvårdare, merkonom 

Kimito - djurskötare, skogsserviceproducent, 
landsbygdsföretagare, hästskötare
Ekenäs -artesan (guldsmide och textil) 

Esbo - Artesan (guldsmide, inredning, keramik, textil), lantbruk, 
måttbeställningssömmerska



Prakticum
Helsingfors - närvårdare, utövare av medietjänster, 
merkonom, datanom, ICT-montör, elmontör, 
automationsmontör, fordonsmekaniker, 
reservdelsförsäljare, frisör, kosmetolog, 
kosmetikrådgivare, receptionist, servitör, kock, 

Esbo – merkonom, närvårdare

Borgå - ? 

Forts. Svenskspråkig  yrkesutbildning 
i närregionen



Forts. Svenskspråkig yrkesutbildning 
i närregionen

Solvalla idrottsinstitut
Esbo - idrottsledare

Seurakuntaopisto
Helsingfors - barnledare



Optima Specialyrkesläroanstalt

Jakobstad (lokalvårdare, fordonsmekaniker)
Nykarleby (fastighetsskötare, artesan, kock)
Vasa (fastighetsskötare)

+ förberedande utbildningar (Helsingfors, Pargas, Borgå 
m.fl.)

Svenskspråkig  specialyrkesutbildning 



Gymnasieutbildning i närregionen

Kyrkslätts gymnasium

• företagarlinjen

Gymnasiet Grankulla samskola

Virkby gymnasium

Brändö gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Helsinge gymnasium

Karis-Billnäs gymnasium

Tölö gymnasium

Mattlidens gymnasium

Tölö gymnasium
• Bildkonst
• Musik
• Humanekologi

Mattlidens gymnasium
• IB

Brändö gymnasium
• Idrott

Rudolf Steinergymnasiet



Förberedande utbildningsalternativ

• Tionde klassen

• Handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning, VALMA

• Förberedande och handledande utbildning vid 
Optima specialyrkesläroanstalt, VALMA  

• Utbildning som förbereder invandrare och 
personer med ett främmande språk för 
gymnasieutbildning



Övrig utbildning

• Den fria bildningen vid folkhögskolorna 

• Läroavtalsutbildning 

• Åländska utbildningar (skild ansökan)

• Ungdomsverkstäder



VIKTIGT

Infotillfälle måndag 2.12, kl.18.30
• GEA information (studiehandledarna)

• skolor från närregionen presenterar sig

• möjlighet att ställa frågor till skolrepresentanterna

Infotillfälle om specialyrkesutbildning 5.11, kl. 18

• information om olika stödformer

• Optima presenterar sig

Studiebesök & Öppet hus



Uppdaterad och officiell information finns på

Utbildningsstyrelsens sidor:

www.studieinfo.fi

På skolans hemsida, under Elevhandledning hittar ni 
också information

http://www.studieinfo.fi/

