FÖRKLARING AV ANTAGNINGSSTATUSAR vid slutantagning
Antagen

Du är antagen

Antagen (Beviljad dispens)

Du är antagen efter beviljad dispens i engelska

Erbjuden plats

Du är erbjuden plats

Reserv
Antagen plats avstådd

Du står på kö som reserv utifrån dina poäng och kommer att prövas om det blir en ledig plats under
reservantagningen
Du har avstått din antagna plats

Ej aktuell

Du har avstått erbjuden eller antagen plats på högre val och prövas därför inte

Ej behandlad

Ditt omval är ej behandlat ännu

Ej behandlad estetisk variant

Ditt val med estetisk variant är ej behandlat ännu

Ej behandlad idrott

Ditt val med idrott är ej behandlat ännu

Ej behörig

Du saknar betyg i något eller några av de ämnen som krävs för utbildningen

Ej beslutad

Beslut om mottagande till sökt kommun är ännu inte klart

Ej erbjuden plats

Du är inte erbjuden plats på utbildningen

Ej mottagen

Du är inte mottagen som sökande och därmed inte prövad i antagningen

Ej mottagen, Flytt pågår

Du är inte mottagen som sökande men du har anmält flytt till Fyrbodals antagningsområde och ditt val är inte
behandlat ännu. Om du inte längre ska flytta och vill avstå valet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare
eller Antagning Fyrbodal.

Ej uttagen estetisk variant

Du är inte antagen eftersom du inte är uttagen till estetisk variant

Ej uttagen till idrott

Du är inte antagen eftersom du inte är uttagen till idrotten

Erbjuden plats avstådd

Du har avstått din erbjudna plats

FÖRKLARING AV ANTAGNINGSSTATUSAR vid slutantagning
Flytt pågår

Du har anmält flytt till Fyrbodals antagningsområde och ditt val är inte behandlat ännu. Om du inte längre ska flytta
och vill avstå valet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagning Fyrbodal.

Mott andra hand, Flytt pågår

Du är mottagen i andra hand och kommer att prövas om det blir en ledig plats under reservantagningen. Du har
även anmält flytt till Fyrbodals antagningsområde och ditt val är inte behandlat ännu. Om du inte längre ska flytta
och vill avstå valet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagning Fyrbodal.

Mottagen i andra hand

Du är mottagen i andra hand och kommer att prövas om det blir en ledig plats under reservantagningen

Plats avstådd

Du har avstått din plats

Prövad på högrehandsval

Du är erbjuden plats eller antagen på högre val och prövas därför inte på detta val

Prövas av annat kansli

Antagning till denna utbildning görs inte av Antagning Fyrbodal. Du kommer att få antagningsbesked från ett annat
antagningskansli och ger besked direkt till dem

Prövas i mån av plats

Du har gjort ett sent omval och kommer att prövas om det blir en ledig plats

Reserv till idrott

Du är inte antagen eftersom du står i reservkö till idrotten

Reservplats avstådd

Du har avstått din reservplats

Utbildning startar ej

Utbildningen startar inte

