
Antagningsbesked !
Du ska även svara på Antagningsbeskedet.



Viktiga datum

• 1 Juli ska du logga in med din kod på www.utbildningskaraborg.se för 
att se vart du är antagen. Svara gärna på antagningen redan den 1 juli.

• 1 juli till och med den 25 Juli är tiden du har på dej att svara.



Länk till guide ”svara på gymnasieansökan”

Antagningsbesked (utbildningskaraborg.se)

Klicka på länken i den grå rutan på höger sida 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/ansokanantagning/antagningsbesked2/


Om du sökt till något gymnasium utanför 
Skaraborgs upptagningsområde 

• Då kommer du att få ett antagningsbesked via brev hem i din postlåda 
som du ska svara på. 

• Tackar du ja till en plats utanför skaraborgs upptagningsområde och 
du även har sökt program innanför skaraborgs upptagningsområde 
ska du gå in med din kod på www.utbildningskaraborg.se och tacka 
nej till de platser du sökt inom skaraborgs upptagningsområde. 

• Varför ?? 

• - annars håller du en plats som någon annan kan få.

http://www.utbildningskaraborg.se/


Skaraborgs Upptagningsområde 



Ex hur det kan se ut!

• Val över”antagen erbjuds som 
reservplats.

• de val under ”antagen ” tas bort.



RESERV = att det är andra före i kön in till 
utbildningen.
• Om det står reserv ex 5 betyder det att det är 4 st elever framför dej.

• Om förfrågan till dej ska komma behöver de 4 framför dej tacka Nej 
till utbildningen.

• I Augusti startar reservintagningarna.

• Du får fråga om platserbjudande via brev eller ett telefonsamtal från 
antagnings kansliet.



Här är de vanligaste svarsalternativ som finns på 
ditt antagningsbesked.

• Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv
• Jag tackar JA till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv
• Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv
• Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv
•

• Här är ytterligare några svarsalternativ som kan förekommer:
• Jag vill delta i reservantagningen
• Jag vill inte delta i reservantagningen
• Jag tackar JA till erbjuden plats
• Jag tackar NEJ till erbjuden plats


