
 

 

För att vi ska kunna göra det bästa för dig när du söker en Yh-utbildning måste du tänka på vissa 
saker. Här nedan listar vi det viktigaste. Övrigt hittar du på hemsidan. 

 När du har gjort en ansökan digitalt till Yh-utbildningen får du ett bekräftelsemail som du 
skriver ut och skickar in tillsammans med dina meriter. 
 

 Skicka alltid in dokument som styrker ALLT du har gjort efter grundskolan både vad 
gäller utbildning och arbete. Välj aldrig bort något för allt kan vara viktigt i en bedömning. 
 

 Du måste skicka in vidimerad kopia av ditt gymnasiebetyg eftersom vi som administrerar 
Yh-utbildningar inte har tillgång till betygsdatabasen som finns för ansökan till 
högskoleutbildning. 
 

 Du bör även skicka in vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg som styrker 
vad du har arbetat med eller din nuvarande anställning. Ett tjänstgöringsintyg ska 
innehålla uppgifter om vad du arbetar med, tjänstgöringsgrad (t.ex. %, timmar osv.), 
under vilken period du har arbetat eller om du fortfarande är anställd och det ska vara 
undertecknat av någon på företaget som skriver ut dessa intyg. 
 

 Vi godtar INTE anställningsavtal eftersom de inte innehåller ovanstående uppgifter. 
 

 Vi tittar inte på CV, det är inte användbart i dessa sammanhang. 
 

 Alla dokument som du skickar in ska vara vidimerade av en person med namn och 
telefonnummer. Med vidimera menas att någon (mamma, pappa, kompis osv.) skriver på 
kopian och intygar att kopian överensstämmer med originalet. 
 

 Alla meriter som du vill åberopa MÅSTE skickas in via posten. OBS! Det är enbart 
inskickade (och styrkta) dokument till oss, som blir underlag för din behörighets-
bedömning. Om högskolan inte får någon dokumentation från dig betraktas du som 
obehörig sökande. 

Adressen som ovanstående ska skickas till är: 

Jönköping University 
Antagningen/Examen 
Box 1026 
551 11 Jönköping 

 

Vill du ha kontakt med oss på antagningen är du välkommen att maila Yhantagning@ju.se  
Du kan också ringa Lena Neij-Pettersson på 036-101054 eller Carina Lönn 036-101059. 

  


