Håll koll på ditt gymnasieval 2020
9 januari

Valwebben Dexter öppnar för din ansökan till gymnasiet. Inloggningsuppgifter får du av din
studie- och yrkesvägledare.

7 februari

Sista ansökningsdag till gymnasiet. Webben stänger kl. 16:00.

31 mars

Preliminärt antagningsbesked visas på webben.

1 april

Valwebben Dexter öppnar för omval.

6 maj

Sista ansökningsdag för omval. Webben stänger kl. 16:00.

1 juli

Slutligt antagningsbesked visas på webben.

31 juli

Sista svarsdag för antagningsbeskedet. Vid antagning till Lapplands Gymnasium svarar du på
beskedet genom att logga in på Dexter.

Annan ort?

Har du sökt till gymnasiet på annan ort ska du svara på det antagningsbesked du får från
skolan eller antagningskansliet i den kommunen. Tänk på att dessa antagningsbesked inte
visas på Lapplands Gymnasiums Dexter-sida.

10 aug - 15 sep

Reservantagningsperioden. Har du fått en reservplats vid slutantagningen eller gjort ett sent
val under sommaren kontaktar vi dig om du får en plats på sökt program.

www.

Gå in på hemsidan lapplands.se/antag och klicka dig vidare till valwebben Dexter.
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Användarnamn och lösenord får du av din studie-och yrkesvägledare.
Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det via Dexter och fliken Kontohantering.

31 juli

Svara på antagningsbeskedet från Lapplands Gymnasium på webben senast den 31 juli.

Sena
val

Ett nytt val eller ändring i rangordningen av tidigare val räknas efter den 6 maj som
ett sent val. Vid slutantagningen antas du i mån av plats, behörighet och meritvärde
efter de som sökt i tid.
Sena val efter slutantagningen i juli hanteras från den 10 augusti fram till skolstart.
För sena val under sommaren till orter utanför Lapplands Gymnasium bör du själv
kontakta skolan eller antagningskansliet på aktuell ort samt skicka en kopia på din
nya ansökan till Lapplands Gymnasiums antagningskansli.

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller oss på Lapplands Gymnasium:
E-post
Telefon
Postadress
Hemsida

antag@lapplands.se
0980-706 43
Lapplands Gymnasium, Antagningskansliet, 981 85 KIRUNA
lapplands.se

