
Valen görs på Dexter enligt följande: 
 
BA åk 1: Individuella val 200p (inriktningsvalen görs april/maj) 
EE åk 1: Individuella val 200p (inriktningsvalen görs april/maj) 
FT åk 1:  Individuella val 200p (inriktningsvalen görs april/maj) 
HV åk 1: Individuella val 100-200p (val till yrkesutgång görs april/maj) 
VF åk 1: Individuella val 200p 
 
NA åk 1: 
Individuella val: 
- Du som vill fortsätta med moderna språk väljer 100p i det aktuella språket samt väljer "SPARA 
100p" till åk 3. 
- Du som inte vill fortsätta med moderna språk väljer "SPARA 200p" och läser ind.valen i åk 3 
Inriktningsval: Inriktning Naturvetenskap (NANAT) eller inriktning Samhällsvetenskap (NANAS) 
 
TE åk 1: 
Individuella val: 
- Du som vill fortsätta med moderna språk väljer 100p i det aktuella språket.  Vill man inte fortsätta 
med sitt språk väljer man "SPARA 100p"  
- Du som inte läst moderna språk i åk 1 väljer "SPARA 200p” och läser ind.valen i åk 3. 
Inriktningsval: TEDES, TEINF, TEPRO, TESAM eller TETEK.  
 
Glöm ej andrahandsvalen! Ibland får man inte sitt förstahandsval så viktigt att tänka 
igenom även sitt andrahandsval. Man har i mån av plats möjlighet att byta kurs inom två veckor 
då kursen startat. 
 
BA åk 2: Alla har gjort sina val 200p.   
EE2 åk 2: Alla har gjort sina val 200p.   
FT åk 2: Alla har gjort sina val 200p.   
HV åk 2: Individuella val 0-100p beroende på hur du tidigare valt.   
VF åk 2: Alla har gjort sina val 200p.  
Samtliga: Vill du läsa Sve/Sva3? Kontakta SYV eller exp för att söka utökad kurs till åk 3. 
 
NA åk 2 
Individuella val 0-200p beroende på hur du tidigare valt. 
Programfördjupning: 200p 
 
TE åk 2 
Individuella val: 0-200p beroende på hur du tidigare valt. 
Inriktning/spår: endast TEINF: välj spår inom INF 
Fördjupningskurs 100p (EJ TETEK): Fysik 2 eller Teknik-specialisering 
 
 
Behöver du vägledningssamtal så boka möte med din SYV: 

 
Malin Långberg (BA, HV, NA-programmen)  
0480-45 16 19, 076-100 35 75,  malin.langberg@ksgyf.se  
 
Ann-Kristin Steen (EE, TE och VF-programmen) 
0480-45 16 20, ann-kristin.steen@ksgyf.se 
 
Patrick Williamsson (FT, IM- programmen) 
0480-45 16 33, 070-347 53 90,  patrick.williamsson@ksgyf.se 
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