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För att göra ett bra gymnasieval är det viktigt att du förbereder
dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt
om de olika gymnasieutbildningarna som du kan välja på.
Gymnasieval.jonkoping.se
På vår nya webbplats gymnasieval.jonkoping.se kan du läsa om de olika
gymnasieprogrammen som erbjuds i Jönköpings kommun och lära dig
mer om hur ditt gymnasieval går till.

Öppet hus
Under hösten har gymnasieskolorna Öppet hus. Passa på att se de olika
skolorna, ställ dina frågor till elever och personal som finns på plats och
få information om olika gymnasieprogram och inriktningar.

Gymnasiemässa 15 oktober
På gymnasiemässan den 15 oktober finns samtliga gymnasieskolor
verksamma i Jönköpings kommun på plats för att presentera sig och ge
dig en övergripande information. Gymnasiemässan är ett bra sätt att få
en överblick över vilka utbildningar och skolor som du har att välja på.

Hitta alla datum och tider på gymnasieval.jonkoping.se

Studie- och yrkesvägledning

Eleverna i årskurs 9 kommer att besöka mässan under skoltid och
därefter är det öppet för allmänheten kl 16.00–19.00.

Din skolas studie- och yrkesvägledare finns som stöd för dig i ditt
gymnasieval och ger dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl
genomtänkt val som möjligt.

Läs mer om gymnasiemässan på gymnasieval.jonkoping.se
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Dags för ansökan
Mellan den 10 januari och den 10 februari gör du ditt gymnasieval via Jönköpings kommuns ansökningswebb. Vill du
justera ditt gymnasieval efter ansökningsperioden måste
du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Din studie- och
yrkesvägledare har de kunskaper och den kompetens som
behövs för att hjälpa dig att välja rätt utbildning.

