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Nacka kommun 

Manual för att läsa in antagningslista i Mitt Skolval 
 
Observera att processen för att läsa in en antagningslista görs i tre steg. 

1. Hämta (ladda ner) en lista med de elever som har valt din skola i Mitt Skolval. 
2. Tala om i vilken rangordning dessa elever ska tas emot. 
3. Läs in (ladda upp) din prioriteringslista till Mitt Skolval. 

Manual för varje steg finns på nästa sida i detta dokument. Innan du börjar vill vi 
påminna om några grundläggande saker: 

Du kan endast rangordna elever som har valt din skola i e-tjänsten.  
Om en elev har ansökt till din skola men saknas i Mitt Skolval så måste du kontakta 
elevens vårdnadshavare och uppmana dem att omgående logga in i e-tjänsten och välja 
din skola, senast sista ansökningsdag för den aktuella rundan. 

Fel vid inläsning 
Om något personnummer i din lista inte är korrekt kan inte listan läsas in. Du får då ett 
felmeddelande angående ”typkonvertering”. Om detta inträffar gör du så här: 
Kontrollera att du angett personnumren på rätt sätt (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) samt att alla 
personnummer är korrekta. Gör eventuella korrigeringar och läs in listan på nytt. 
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Hämta lista med de elever som valt din skola i Mitt Skolval 
1. Välj Kommun i vänstermenyn och sedan Skolor i undermenyn. Sök sedan upp din 

skola. 
2. Inne på din skolsida väljer du fliken Placeringsrundor. Där ser du alla rundor där 

skolan är med, och vilka årskurser. Du kan då trycka på en runda för att hantera 
ansökningarna i den rundan. 

3. Gå in på en runda. Den översta tabellen där heter Ansökningar. I menyn i denna 
tabell kan du ladda ner din skolas ansökningar i Excel.  

 
 

4. Ladda ner Excelfilen och lägg till en kolumn i arket som du döper till Prioritet. 

Rangordna eleverna 
5. I Excelarkets kolumn Prioritet rangordnar du eleverna från 1 och uppåt.  

Nummer 1 är den elev som står först på tur och så vidare.  
Elever du inte vill ta in tar du bort från Excelarket. Lämna inga tomma rader.  

6. Spara Excelarket på din dator när du är klar. 

Ladda upp prioriteringslistan till Mitt Skolval 
7. Börja med att gå ner till tabellen Förtursordning på samma sida.  
8. Tryck på Meny och sedan Ladda upp prioriteter. 
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9. Du kommer till en sida där du uppmanas ladda upp din Excelfil. Tryck var som helst 

i den gråa rutan för att komma till en ruta där du kan söka upp din fil på datorn eller 
dra helt enkelt in din fil i rutan. Välj det aktuella bladet i arket du vill använda (det 
bör bara finnas ett om du har följt denna guide). 
 

 
 
10. Nu ska du göra en så kallad mappning mellan kolumnerna i arket och i databasen. 

Du gör det genom att välja kolumner i ditt Excelark i rullgardinsmenyerna. Har du 
följt denna guide kommer de alla att heta samma sak som databaskolumnen de ska 
mappas mot. Det enda undantaget är databaskolumnen Placeringsrunda som ska 
mappas mot den Excelkolumn som heter placementRoundId. 
 

11. När alla kolumner är mappade går du till nästa flik i högermenyn som heter 
Pipeline. Det är en säkerhetskontroll att all data du försöker ladda upp uppfyller 
systemets krav.  
 

12. Du utför denna kontroll genom att trycka Kör. Om du har följt denna guide ska alla 
steg gå igenom utan problem.  
 

13. Tryck på Ladda upp och sedan är datan uppladdad till Mitt Skolval. 

Uppdatera lista/Ta bort lista 
Om du skulle behöva uppdatera din lista ska du först ta bort din uppladdade lista och 
sedan läsa in en ny lista. Du tar bort den gamla listan genom att trycka på Ta bort i 
menyn i tabellen Förtursordning. Sedan upprepar du proceduren enligt punkterna ovan. 
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