
Infotillfälle



Vad efter grundskolan?
• yrkesutbildning

• gymnasiet

• kombistudier

• VALMA

• läroavtal

• tionde klassen

• yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

• TELMA

• folkhögskola
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18.2-10.3

•Yrkesskolor
•Gymnasier

11.3-1.4

Yrkesutbildning 
med krävande 
särskilt stöd 

19.5-21.7

Handledande 
utbildning
•10:e klass
•Valma

GEA 2020
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Vad består studierna av?



Portal, med utbildnings- och ansökningsinfo

• Elektronisk ansökan

• Demo-ansökan

Elevhandledaren kan följa med elevens ansökan i Studieinfo

www.studieinfo.fi





Ansökningsanvisningar

Förvaltningslagen tillämpas 

Vårdnadshavaren skall höras i processen

Själva ansökan kräver inte vårdnadshavarens underskrift



Hur gör vi?

Januari Demoansökan på EH-lektion

Februari Blankett för vårdnadshavarnas hörande. 

Utskriven demoansökan bifogas.

Mars v. 9 GEA-ansökan på EH-lektion



Korrigering av ansökningsönskemål

• Endast eleven kan göra ändringar i ansökningsmålen

• Om eleven anger vårdnadshavarens e-post i den
elektroniska ansökan, kommer det ett e-post
meddelande till vårdnadshavaren om ändringar

• På begäran bör elevhandledaren meddela
vårdnadshavaren om elevens ansökningsönskemål



Nytt från ifjol:

• Överföringen av person- och vitsordsuppgifter till Koski-
tjänsten är numera lagstadgad .

• Ungdomar kan också söka i kontinuerlig ansökan till 
yrkesutbildning, främst efter GEA:n



Ansökan till 
gymnasium och yrkesutbildning

5 ansökningsalternativ i prioritetsordning

1 studieplats



Bilagor till ansökan

Bilagor och tilläggsblanketter för:

• speciallinjer vid gymnasier eller specialiseringsgymnasier

• yrkesutbildning för idrottare

• antagning enligt utbildningsanordnarens prövning

• Om utbildningsanordnaren kräver bilagor, anges det i slutet

av webbansökan

…lämnas in inom ansökningstiden direkt till läroanstalten



Inträdes- och lämplighetsprov

• Kallelse skickas till sökandes e-post.

• Infaller i april-maj

• Bör delta för att kunna antas.

• Inträdesprovsgrupp – poängen flyttas till alla ansökningsmål

• Bör få min 1p för att antas till yrkesutbildning med hälsokrav



Med vilket betyg söker man?

Vid antagning används avgångsbetyget 

som eleven får i juni



Ansökan till lediga studieplatser efter 
GEA

• Görs via kontinuerlig ansökan

• Utbildningsanordnarna beslutar om antagningsgrunderna, 
ansökningsförfarandet och ansökningstiderna.



Medeltalet av vitsorden på avgångsbetyget i läsämnen.

Utbildningsanordnaren kan fastställa en lägsta godkända
medeltalsgräns.

Skolor med specialisering eller profilering kan även
• beakta vitsorden i ett eller flera ämnen som hör till skolans

profilering
• beakta sökandes övriga utbildningar, fritidsaktiviteter eller

andra tilläggsprestationer
• använda inträdes- och lämplighetsprov

Antagningsgrunder - gymnasium



Gymnasier



● Vi levererar! Top 10!

● Kräver du ännu mer? Välj Företagarlinjen!

● Trivs och må bra! 

● Mest positiva stämningen (“enligt 

Helsingfors Universitet”)!

● Se för dig själv! Öppet

hus 10 och 13 januari

KYRKSLÄTTS GYMNASIUM



Mattlidens Gymnasium
International Baccalaureate

● Internationellt gymnasieprogram som avläggs på engelska
● Innehåller ett förberedande år (preDP) - själva IB-programmet är 

tvåårigt 
● På IB läser man 6 ämnen ur 5 eller 6 ämnesgrupper:

○ Language A
○ Language B
○ Individuals and Societies
○ Sciences
○ Mathematics
○ The Arts (eller ett till ämne från grupperna ovan)

● Extended Essay + IB exams



MUSIK
BILD

HUMAN-
EKOLOGI

ALLMÄN
KVÄLL





Brändö gymnasium

• 135 studieplatser av vilka 15 på 
idrottslinjen

• Brett kursutbud, intressanta 
kurser och inspirerande lärare

• Tvärvetenskapliga kurser, resor 
och språk

• Duktiga tutorer – lägerskola, 
färdigt schema för hela året

• Självklara valet för dig som vill 
satsa på idrott och studier.

• Vi stöder dig i din dubbelkarriär!

• Individuell träning, 
morgonträningar, träningslära

• Möjlighet till studielättnader 
(max 8 obl. kurser)

• Stödtjänster som idrottsläkare 
och fysioterapi



Antagningsgrunder för yrkesutbildning

6p Avslutad grundskola / 10:e klass/folkhögskolelinje, Valma
• samma eller föregående år

1–16 p Allmän skolframgång (= medeltalet av alla ämnen)

1–8 p Betonade vitsord (= medeltalet av de 3 bästa färdighetsämnena)

2 p För den yrkesutbildning som är 1:a önskemål

0-10 p Eventuellt inträdesprov

(1–3 p Arbetserfarenhet)

25



Hälsofaktorer

I examensgrunderna bestäms hälsokraven

Språkprov

Skolorna kan testa sökandes språkkunskap på 
valfritt sätt.

Sökande kan söka enligt prövning och ange 
otillräckliga kunskaper i examensspråket som 
skäl. Skolan bedömer om sökanden har 
tillräckliga språkkunskaper.



Yrkesskolor





Prakticum utbildar i 

Helsingfors, Borgå och Esbo

● Artesan (inredning) (B)

● Automationsmontör (H)

● Datanom (H&B)

● Elmontör (B&H)

● Fordonsmekaniker (B&H)

● Frisör (H)

● Husbyggare (B)

● ICT-montör (B&H)

● Kock (H)

● Kombinationfordonsförare (B)

● Kosmetolog (H)

● Merkonom (H&E)

● Närvårdare (H&B)

● Servitör (H)

● Utövare av medietjänster (H)

● Utövare av visuell framställning 

(B)

● Verkstadsmekaniker (B)

● Spelproduktion





Vill du jobba med barn eller ungdomar?
- då har vi utbildningen för dig

• Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 180 kp

-kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjearbete

-kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper

SEURAKUNTAOPISTO KREDU CAMPUS



Läroavtal

Prakticums läroavtalsbyrå

Axxells läroavtalsbyrå



Att studera på läroavtal

Kunnandet inhämtas främst på arbetsplatsen och vid behov i andra 

lärmiljöer. 

- 15 år

- arbetsförhållande, minst 25h/vecka i medeltal

- avtalsenlig lön

- en hel examen, examensdel eller del av examensdel

- planeras tillsammans med arbetsgivaren och examenshandledaren

- arbetsplatshandledare

- avtal mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare



GEA antagningsresultat

• Resultaten får publiceras för sökande tidigast 11.6.2020

• Läroanstalten meddelar om antagningsresultatet. 

• Därtill får sökande e-post med antagningsresultat och
möjlighet att bekräfta sin studieplats elektroniskt.

• Efterhandledningsbreven till dem som inte antagits postas
tidigast 11.6.2020 (UBS) 

• Ansökan till lediga studieplatser inom yrkes- och
gymnasieutbildning görs via den kontinuerliga ansökan

• Mottagandet av studieplatsen måste göras senast 25.6.2020 



19.5-21.7

Förberedande 
utbildning
•10:e klass
•Valma

GEA 2020



Valma - Verktyg i vardagen och 

kommande studier

● Möjlighet att förbättra dina 

kunskaper i svenska

● Kontakter till arbetslivet

● Introduktion till att studera på 

läroavtal

● Kunskap om olika 

yrkesutbildningar

● Möjlighet att delta i undervisningen 

på någon av skolans 

utbildningslinjer



Folkhögskolor





Utbildningen kan ses som förberedande inför 

yrkesstudier i musik eller som en tid då 

du satsar helhjärtat på det du gillar bäst.



Handledning för unga som inte går i 

skola eller arbetar, i forma av:

• Gruppverksamheter i Helsingfors centrum

www.SVEPS.fi
svepsungdomsverkstad

• Uppsökande ungdomsarbete 

• Arbetssökning



Infotillfällen - gymnasier

Kyrkslätts gymnasium Måndag 13.1 kl. 18.00+ öppethus 10.1.2020 kl. 9.30 —>

Brändö gymnasium Onsdag 22.1 kl 18.00

Gymnasiet Lärkan Måndag 20.1 kl. 18-20

Tölö gymnasium Torsdag 23.1 kl. 18 + öppet hus kl.16.30-18 

Rudolf Steiner skolan Torsdag 30.1 kl. 18 + öppet hus kl. 16. –17.30

Gymn. Grankulla samskola Onsdag 15.1 kl. 18.30 + skuggbesök nov-febr

Mattlidens gymnasium Torsdag 16.1 kl. 18-19.30 + öppet hus 22.1 kl. 13-14.15

Mattlidens gymnasium IB Tisdag 14.1 kl. 18-19.30 + öppet hus 15.1 & 21.1 kl. 

13.30-14.30

Karis-Billnäs gymnasium Torsdag 6.2 kl. 18?

Virkby gymnasium Torsdag 16.1 kl. 18.30



Öppet hus dagar - yrkesinstitut

Yrkesinstitutet Prakticum Torsdag 21.11 dagtid

Axxelldagen i Karis Tisdag 26.11 kl. 9-15
Axxell, Karis Tisdag 21.1 kl. 15-18
Axxell, Pargas Onsdag 22.1 kl.16-19
Axxell, Åbo Tisdag 12.11 kl.12-18
Axxell Brusaby Lördag 25.1 kl.10-14

Solvalla Fredag 1.2

Omnian ammattiopisto Torsdag 23.1 kl.9-14
Torsdag 2.4 kl.9-14



Mässa

Kyrkslätts gymnasium

Specialiseringslinjerna vid Tölö

gymnasium

Idrottslinjen vid Brändö gymnasium

IB-linjen vid Mattlidens gymnasium

Steiner gymnasiet

Sveps

Axxell

Solvalla idrottsinstitut

Yrkesinstitutet Prakticum

Prakticums läroavtalsbyrå

VALMA – Prakticum

Västra Nylands folkhögskola

Lärkkulla (folkhögskola)



Det lönar sig att fylla i sin e-post i 
ansökan, eftersom

• sökande får en bekräftelse till sin e-post om att ansökan har kommit 
fram

• sökande kan ändra sina ansökningsönskemål under ansökningstiden 
via en länk som finns i bekräftelsemeddelandet

• sökande får ett förhandsbrev om antagningarnas tidtabell och 
förfaringssätt

• sökande får sitt resultatbrev per e-post

• sökande kan elektroniskt ta emot studieplatsen och anmäla sig som 
närvarande.


