
 

Handledning för ansökan till gymnasiet via Dexter 
 

Inloggning 
 

I inloggningsrutan anger Du användarnamn och lösenord för att kunna bli inloggad och komma till 

Min ansökan. 
 

Personuppgifter 
 

Kontrollera Dina personuppgifter när Du loggat in, så att de stämmer. Det gör Du via Mer info. Vid 

flyttanmälan skall Du gå via länken Lämna information till kansliet, där Du kan lämna information 

om eventuell flytt. Dessa uppgifter kommer också att synas på Din ansökningsblankett, när Du skriver 

ut den. Är Dina betyg felaktiga, tag kontakt med Din SYV eller Antagningskansliet. 
 

Ansökan 
 

Ansökningsförfarandet går till på följande vis: Du klickar på länken Min ansökan som finns på första 

sidan och går därefter vidare till Lägg till val. Där kommer Du att se flera alternativ. 

Välj det alternativ som bäst stämmer in på Dina önskemål. Beroende på vilket urval Du gör kommer 

Du att kunna välja mellan att söka utifrån program/ort/utbildningsanordnare/gymnasieskolor. Innan Du 

gör Ditt val, kan Du få mer information via länkarna om programmet/skolan. Val till skolor läggs till 

genom att Du klickar på Välj, på respektive program. Väljer Du inriktning till ett program, är det 

endast en intresseanmälan – ingen platsgaranti. 
 

Om Du vill söka till en utbildning som inte finns inlagd i vår databas, väljer Du alternativet Sök annan 

utbildning utanför Ådalen/Medelpads utbud. Då kommer Du till en sida, där Du själv fyller i 

följande uppgifter: 
 

Sökt utbildning 
 

Ort/Utb. anordnare* 

Sökt program (kod)*  Sökt program (klartext)* 

Önskemål om inriktning 

Önskemål om skola:* 

Friskola (sätt en bock i rutan om det stämmer) 
 

Val av språk 
 

Språkval 1 - 1:a hand: Språkval 1 - 2:a hand: 
 

Därefter kan Du ändra ordningen, ta bort eller lägga till flera val. Detta kan Du göra så länge Du inte 

bekräftar själva ansökan. Du kan alltså logga in och kontrollera/ändra på Din ansökan så länge Du inte 

har bekräftat den. 

Innan Du bekräftar Din ansökan kommer Du att få en fråga ”Vill du verkligen skicka och därmed låsa 

din ansökan för ändringar?” När Du väl har bekräftat ansökan, kommer Du att kunna logga in för att se 

de val Du gjort. 

Eventuella ändringar efter det att Du bekräftat ansökan kan enbart ske genom Din studie- och 

yrkesvägledare. 

Har Du fyllt i rutan Jag skickar med bilagor med min ansökan (sätt en bock i rutan om det 

stämmer), skall samtliga papper följa med ansökan till Antagningskansliet. När Din ansökan är klar, 

skall den skrivas ut, undertecknas och därefter lämnas till Din studie- och yrkesvägledare. 

 

Webbadress: http://www.sokgymnasiet.nu/ 

 

http://www.sokgymnasiet.nu/
http://www.sokgymnasiet.nu/

