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Startsida och webbplats


För att logga in i Indra går du in på www.soktillgymnasiet.se och klickar på Sökande. Du
kommer då till nedanstående sida:



Klicka på Gör ditt gymnasieval här! Följande sida öppnas:

Här kan du söka och läsa mer om utbildningarna som erbjuds i Fyrbodals antagningsområde
(Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum,
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg).


Under Frågor och svar högst upp till höger hittar du svar på vanliga frågor om gymnasievalet.



Logga in i Indra genom att klicka på Logga in, ange ditt personnummer och ditt lösenord
(lösenordsbrev skickas ut i mitten av december).

2



Första gången du loggar in ska du ange ett nytt lösenord samt fylla i din e-postadress. Tänk
på att använda en e-postadress som du kommer åt och kan använda även under sommaren.
När du sparat kommer du få ett e-postmeddelande med en verifieringslänk för att bekräfta
din inloggning. Tips! Öppna ditt e-postprogram via dator istället för i mobilen när du ska
verifiera din e-post. Klicka på länken i meddelandet för att bekräfta din inloggning.
OBS! Om du skriver fel lösenord 3 gånger kommer ditt konto att låsas. Kontot låses upp
automatiskt efter cirka 2 timmar.



Om du glömt ditt lösenord så klickar du på Logga in och därefter på Glömt lösenord.

Logga in med det nya lösenordet. Bekräfta e-postadressen i Indra och välj ett eget lösenord.
Därefter kommer ett nytt e-postmeddelande. Klicka på länken i meddelandet för att bekräfta
din inloggning.

På Indras startsida hittar du:


Mitt gymnasieval (nr 1) - information om vad som är aktuellt just nu.



Mina meddelanden (nr 2) – här visas de meddelanden som skickats till dig. Meddelandena
kommer också som e-post till dig. Ibland är det mer information i meddelandena än i epostmeddelandet.



Tidslinjen (nr 3) visar vilken tidpunkt på antagningsåret det är och när olika händelser
inträffar.



I Sökfältet (nr 4) söker du efter utbildningar som du är intresserad av.



Klickar du på



Stjärnan
- du kan favoritmarkera de utbildningar du är intresserad av. De val du har
markerat samlas under stjärnan.



Mitt gymnasieval (nr 5) – här samlas allt som rör ditt gymnasieval. Det är här du lägger till
och ändrar ditt gymnasieval. Det är även här du ser ditt antagningsbesked.



Vid ditt namn (nr 6) samlas allt som rör dig. Här kan du se dina betyg och resultat, ändra
kontaktuppgifter, läsa meddelanden och anmäla om du ska flytta. Det är även här du loggar
ut.

Frågor och svar så hittar du svar på vanliga frågor om gymnasievalet.
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Söka efter utbildningar i Indra
Högst upp på sidan finns ett sökfält där du kan söka fram utbildningar som erbjuds i Fyrbodals
antagningsområde, Göteborgsregionen, Åmål, Västra Götalandsregionen och riksrekryterande
utbildningar i Sverige:



Klicka på förstoringsglaset för att komma till söksidan. Här kan du söka på olika sätt, du kan
till exempel ange utbildning, skola, intresse.



Klicka på programnamnet och skolorna som erbjuder programmet visas. Du kan även klicka
på pilen för att läsa mer eller söka fram en inriktning.



Genom att klicka på Fler sökalternativ får du upp fler sökfält där du kan kombinera olika
alternativ:



När du har sökt fram en utbildning kan du få mer information om du klickar på programmets
namn eller på skolans namn. Du kan t ex få information om skolan erbjuder idrotter,
språkval, individuella val, instrument eller om skolan har någon speciell profil.
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Ska du söka utbildning utanför Fyrbodals antagningsområde klickar du på Utanför Fyrbodal

o
o
o
o

Alla – Nedanstående utbildningar samt Åmål.
Riksrekryterande utbildningar – Utbildningar där alla elever är förstahandsmottagna
oavsett vart man är folkbokförd.
Länsrekryterande utbildningar – Västra Götalandsregionens naturbruksskolor.
Övriga regioner – Göteborgsregionens utbud.

För att hitta Åmåls utbud klickar du på Utanför Fyrbodal – Alla och skriver sen Åmål i
sökrutan. Du får fram de utbildningar Åmål erbjuder.

Lägga till val i gymnasieansökan


När du ska lägga till ett val kan du på vissa program välja inriktning. Klicka på pilen och välj
den inriktning du önskar läsa.
Program där inriktningar startar i årskurs 1 (du söker direkt till inriktningen) är
Hantverksprogrammet (HV), Industritekniska programmet (IN), Naturbruksprogrammet (NB)
och Estetiska programmet (ES). På övriga program startar eventuella inriktningar i årskurs 2.
Val av inriktning sker på gymnasieskolan under årskurs 1.



Har du sökt NIU eller RIG ska du lägga till utbildning med idrottsval. Klicka på Idrott och välj
aktuell idrott. Tänk på att om du vill söka utbildningen även om du inte blir uttagen till
NIU/RIG, måste du lägga till ett val utan idrott.
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På Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och
Humanistiska programmet är språkval obligatoriskt. Du måste lägga till ett språkval för att
komma vidare i din ansökan. Markera aktuellt språk vid Extraval.



Under Extraval kan också profil, instrument och individuella val finnas.



När du vill lägga till utbildningen i din ansökan klickar du på Lägg till. Utbildningen läggs till i
Mitt gymnasieval (menyn högst upp till höger). Siffran bakom Mitt gymnasieval anger antal
utbildningar du har lagt till i din ansökan. Så fort du har lagt till sparas ditt val (det finns
därför ingen spara-knapp).



För att lägga till fler val gör du en ny sökning och klickar på Lägg till. Valet hamnar då sist i
din ansökan.



En del utbildningar kan du inte lägga till själv utan du behöver få hjälp av din SYV. Det gäller
utbildningar utanför Fyrbodals antagningsområde (förutom Göteborgsregionen, Västra
Götalandsregionen samt Åmål). Det gäller även vissa introduktionsprogram. På dessa
utbildningar står det Kontakta SYV (istället för Lägg till).



För att se din gymnasieansökan klickar du på Mitt gymnasieval
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Ändra eller ta bort val i gymnasieansökan
Under Mitt gymnasieval kan du ändra ordning på dina val, ta bort val eller ändra ditt extraval
(språkval, individuellt val, instrument eller profil).

I det turkosa fältet får du information om vad som händer just nu och tips på vad du behöver tänka
på när du gör din ansökan.
Till höger hittar du:
 Mitt betyg – här står ditt meritvärde.


Min behörighet – här kan du se vilka program du är behörig till. Du kan klicka på Visa mina
betyg och resultat och får då upp dina betyg per ämne. Om du sökt utbildning med idrott
eller färdighetsprov kommer du att se resultaten här.



Kontaktuppgifter till mig – här finns din e-postadress och ditt mobilnummer. Behöver du
ändra dina kontaktuppgifter klickar du på Ändra. Tänk på att använda en e-postadress som
du kommer åt och kan använda även under sommaren.



Vid frågor kontakta SYV – här hittar du din SYV:s kontaktuppgifter.



Min nuvarande skola – kontaktuppgifter till skolan du går på.



För att ändra rangordning på dina val tar du tag i raden och drar den antingen upp eller ner
tills du är nöjd.



Vill du ta bort ett val klickar du på soptunnan



Om du vill ändra ett extraval så klickar du på knappen Extraval.



Så fort du har gjort en ändring sparas ditt val (det finns därför ingen spara-knapp).



Du kan inte ändra idrott, om du vill göra detta måste du först ta bort hela valet och lägga in
på nytt

.

Instruktionsfilmer finns på www.soktillgymnasiet.se.
Klicka på Sökande och till höger finns filmerna.
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