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Hej niondeklassare! 
 

Du har snart gått ut grundskolan och går vidare till nästa skede av dina studier. Din läroplikt fortsätter och målet 
för alla är en studentexamen eller en yrkesexamen.  

 
I detta brev finns viktiga datum att hålla koll på under sommaren. 

 
 Resultaten från gemensam ansökan får du tidigast 17.6. Resultaten kommer per post. Dessutom får du 

resultaten som e-postmeddelande eller per sms om du i samband med gemensam ansökan godkände att 
resultaten också får levereras så. 

 Om du behöver handledning på sommaren (om du till exempel blir utan studieplats) kan du kontakta 
elevhandledaren i juni, när du fått resultaten från gemensam ansökan. 

 Om du blivit utan studieplats och inte sökt till andra alternativ överförs dina kontaktuppgifter till den 
uppsökande ungdomsverksamheten, Sveps. Du kan också själv kontakta Sveps vid behov. Låt telefonen 
stå på och svara på samtal, också om de kommer från privata nummer. Om du får en studieplats genom 
en reservplats blir du kontaktad per telefon. Du kan alltså få en studieplats även senare under sommaren.   

 Kom ihåg att ta emot din studieplats senast 1.7.2021, annars går du miste om den. Följ instruktionerna i 
läroanstaltens antagningsbrev. 

 Studierna börjar i augusti. Startdatumet finns i antagningsbrevet. Det är väldigt viktigt att du följer 
instruktionerna och är på plats i läroanstalten under den första dagen. Om du av tvingande skäl inte kan 
närvara den första dagen ska du genast kontakta läroanstaltens rektor och berätta om din situation. 
Om du inte anmäler dig i läroanstalten eller om personalen i läroanstalten inte får kontakt med dig kan du 
förlora din studieplats. 

 I augusti kontaktar grundskolans elevhandledare dig om du inte fått en studieplats. Hen handleder dig i 
augusti till förberedande utbildning eller till en utbildning på andra stadiet. Som läropliktig måste du 
studera vidare efter grundskolan. 

 
Elevhandledarna 
Kari Mäkinen 040 334 8662 / 09 310 82997 
Matias Aaltonen 050 345 8195 


