Missade du sista ansökningsdatum?
Efter sista ansökningsdag kommer utbildningen vara öppen för sen anmälan. En sen
anmälan behandlas löpande och ofta senare i processen. De som har ansökt i tid
behandlas först, därefter behandlas sena anmälningar. Observera att även om vi tar
emot sena anmälningar är det ingen garanti för att du ska få en plats.
Om du uppfyller behörighetskraven och det fortfarande finns lediga platser på
utbildningen kan du vid en sen anmälan erbjudas en plats i det andra urvalet. Vid
sen anmälan finns inte möjlighet att skriva det särskilda provet.
Länk till anmälan!
Om du saknar behörighet men vill gå utbildningen, sök ändå så kontaktar vi dig för ett
behörighetsgivande test.
1. Gå in på https://www.performingartsschool.se/event-scen-digital och klicka på ”Ansök
här” på utbildningen du vill söka till
2. Skapa en ansökan på yh-antagning.se
3. Ladda upp gymnasiebetyg (som PDF eller JPG)
Om du glömmer detta bedöms din ansökan som obehörig tills du inkommer med dina
handlingar. Om du saknar behörighet kan du göra ett behörighetsgivande test. Vi kontaktar
dig om du saknar behörighet.
Det finns möjlighet till särskild prövning genom reell kompetens och behörighetsgivande
test. Vi kontaktar er som inte har formell behörighet.

4. Lämna in ansökan (viktigt!)
Om du inte har dina handlingar klara för uppladdning men ändå vill lämna in din ansökan går
det bra. Din ansökan kommer då att bedömas som obehörig. Du kommer då att få
påminnelser om att komplettera med dina handlingar så snart du kan.
5. Boka tid för Särskilt prov (urvalstest)
Du anmäler dig till proven på Yh-antagning.se under fliken händelser så snart du lämnat in
din ansökan.
6. Genomför de Särskilda proven
I de fall vi har fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval, resultatet på proven
bestämmer vilken plats i rangordningslistan du får.
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