Information till dig som sökt Danderyds gymnasium och står på reservlista

Det är verkligen roligt att det även i år är ett stort intresse för Danderyds gymnasium.
Vår reservlista är lång och här nedan finns information om hur reservantagningen går till.
Fram till den 19 augusti sköter Gymnasieantagningen reservantagningen. Du kan följa din egen
reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se.
Danderyds gymnasium tar över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt mellan den 19
augusti till den 6 september. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur
via de kontaktuppgifter som finns på listan. Det är mycket viktigt att du säkerställer att dina
kontaktuppgifter är uppdaterade. Om vi inte lyckas nå den elev som står på tur – på grund av
bristfälliga kontaktuppgifter – så kontaktar vi den elev som står näst på tur. Du riskerar därmed att
förlora ditt erbjudande om en gymnasieplats om vi inte kan nå dig per telefon.
Om du vill försäkra dig om att vi har uppdaterade kontaktuppgifter kan du skicka ett mejl med
aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till följande e-postadress:
dagy.info@danderyd.se. Ange rubrik: kontaktuppgift reservantagning ht19.
Vid erbjudande om plats bokar vi tid då du kommer till skolan för inskrivning. Därefter följer du
aktuellt schema. Du ansvarar själv för att kontakta din tidigare skola om att du slutar samt
återlämnar eventuellt material.
Den 6 september upprättar vi en ny reservlista. De elever som sedan tidigare funnits med på
Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste höra av sig till oss
via mejl. De elever som hör av sig från den gamla reservlistan samt nya elever som hör av sig direkt
till skolan utgör underlag för en ny lista som skolan upprättar. Vill du finnas med på den nya
reservlistan ska du fylla i vår blankett på hemsidan Ansökan om utbildningsplats åk 1 och mejla till
dagy.info@danderyd.se och även bifoga kopia på ditt avgångsbetyg i åk 9.
Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare om du har några frågor kring våra program:
maj.orve@danderyd.se EK
anna.lindgren@danderyd.se NA och TE
annika.sedenberg@danderyd.se SA, ASD och Gysär
Pernilla.ivier@danderyd.se Språkintro
Om du är intresserad av att gå Språkintroduktion hos oss måste du kontakta Pernilla Ivier även om du
sökt till oss via gymnasieantagningen då det hanteras manuellt.

Med vänlig hälsning,
Skolledningen Danderyds gymnasium

