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Så här går antagningsprocessen till för YH Vattenkrafttekniker med utbildningsnummer: 
201708340 

 

 Sista ansökningsdag är 15 maj. 
 

 Ansökan skickas in via YH-antagning.se där ansökningen registreras tillsammans 
med dokument som laddats upp som bilagor till ansökningen. 

 

 Den sökande får ett meddelande att ansökan är mottagen. 
 

 Behörighetsbedömning och meritvärdering av ansökningshandlingen sker löpande i 
antagningsverktyget i systemet Yh-antagning.se enligt nedanstående 1-6. Utförs av 
Britt Karlsson, studie- och yrkesvägledare, med bistånd av rektor samt vid behov 
utbildningsledaren och lärare inom yrkesområdet: 

 
1. Bedömning av grundläggande behörighet utifrån gällande styrdokument för 

Yrkeshögskoleutbildning. 

2. Bedömning av de särskilda förkunskapskrav till utbildningen som framgår i 
ansökan/utbildningsplan. 

3. Sökande som ej kan bedömas behörig utifrån bifogade dokument erbjuds 
möjligheten till komplettering, alternativt att genomföra prov för 
behörighetsbedömning. Meddelande skickas. 

4. Sökande som saknar någon av kurserna som anges som särskilda förkunskapskrav 
erbjuds möjligheten att läsa en preparandkurs inom praktisk ellära som vi 
tillhandahåller. Anmälan görs till britt.karlsson@lapplands.se 

5. För behöriga sökande genomförs meritvärdering av betyg och tidigare utbildning. 

6. Resultat av behörighetsbedömning och meritvärdering registreras för varje 
sökande i antagningsverktyget. 

 Sökande kan efter inloggning följa sin ansökan i antagningsprocessen, 
behörighetsbedömning och meritvärdering framgår när den är genomförd. 

 Sökande som ej uppfyller kraven för behörighet via inlämnad ansökan kontaktas för 
ev. komplettering. 

 

 Utbildningens ledningsgrupp fastställer antagning vid ledningsgruppens möte 25 juni, 
utifrån underlag som laddas ner från antagningsverktyget. Utbildningen har beviljats 
20 platser och totalt antas 22 antal sökande med tanke på ev. avhopp. 
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 Efter mötets beslut registreras det i YH-antangning.se och antagningsbesked 
meddelas till antagna, reserver och obehöriga sökande. 

 

 Antagna ska tacka ja till utbildningen senast 17 juli, vid uteblivet svar går platsen 
vidare till sökande som står på tur för reservantagning. 

 

 Reservantagning påbörjas 18 juli och görs därefter automatiskt 1 gång/dygn utifrån 
beslutad antagningslista om platser finns lediga. 

 

 För antagning bland sena ansökningar som inkommit efter att ledningsgruppen 
fastslagit antagningen gäller att nytt underlag gällande ändringar ska fastställas via 
nytt ledningsgruppsbeslut vilket kan ske tidigast 12 augusti. 


