
 
 
 
 
 

Anmälan till besök på de kommunala gymnasieskolorna 

 

Så här väljer du som elev vilka program/skolor de vill besöka: 

• Gå in på www.umea.se/gymnasievalet och logga in med dina användaruppgifter. 

Användarnamnet är ditt första förnamn (dvs. om du heter Anna Jessica Andersson är 

användarnamnet Anna) och lösenordet är år, månad och datum i ditt personnum-

mer. OBS. endast 6 siffror, ex 990208 (1999, 8:de februari).  

• Välj vilka två skolor och program du vill besöka. Obs! Val 1 är inte lika med pass 1. 

• Ange ditt mobiltelefonnummer så vi kan sms: a dig om något ändras i ditt val. 

• Vi bjuder på lunch så tänk på att du ange om du har allergier eller äter specialkost. 

 

Så gör du som studie- och yrkesvägledare för att se vilka elever som anmält sig: 

• Logga in under din skola, SYV med inloggning SYV, lösenord; 123456. I anmälningslis-

tan finns information om vilka elever som anmält sig och vad de har valt. Listan upp-

dateras kontinuerligt i takt med att eleverna loggar in och väljer. Ett tips till dig som 

SYV är därför att gå in en gång per dag för en uppdatering. 

• Kontakta Jessica Svegbo, jessica.svegbo@umea.se, vid funderingar. 

Vanliga frågor: 

• Hur hjälper jag en elev som inte kan logga in? Logga in med dina användaruppgifter 

enligt ovanstående och titta i anmälningslistan vilket namn som står i förnamnsko-

lumnen samt vad som står i kolumnen lösen. Det är elevens användarnamn och lö-

senord. Det gäller även om det är fel namn eller står flera namn i förnamnskolumnen. 

• Jag har en elev som saknar personnummer: I detta fall får du som SYV kontakta oss 

så hjälper vi er. 

• Min inloggning som SYV fungerar inte: Kontakta Jessica Svegbo. 

• Hur vet jag om eleverna har anmält sig eller inte? När du loggar in på gymnasievals-

sajten kan du ladda ner en anmälningslista. I anmälningslistan finns information om 

vilka elever som anmält sig och vad de har valt. Listan uppdateras kontinuerligt i takt 

med att eleverna loggar in och väljer. Ett tips till dig som SYV är därför att gå in en 

gång per dag för en uppdatering. 

http://gymnasievalet.net.umea.se/
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