Tidsplan för antagningsprocessen 2019
December

6 dec Sista datum för skriftligt godkännande av utbud och antal platser, men
helst tidigare om det går. Skickas till GA av gymnasiechef eller motsvarande.

Betygsfiler skickas till GA från grundskolorna, så snart GA har importerat betyg och
elevuppgifter skickas elevernas lösenordsbrev och klasslistor till SYV.

Januari

11 jan Ordinarie valperiod – alla elever gör sina val till gymnasiet.
Inloggningssidan till sökwebben www.gymnasieantagningen.nu öppnas och
eleverna kan göra sina val via webben

 SYV beställer lösenord via mejl till GA för elever som går på
introduktionsprogram och omsökare. Ange personnummer, avlämnande
gymnasieskola/skolenhet och klass.

Nytt för i år!
Slutligt antagningsbesked skickas inte ut med brev i juni. Eleverna
från Västerbotten loggar in för att se sitt antagningsbesked och
svara på det slutliga antagningsbeskedet.

Det är viktigt att eleven sparar lösenordet på ett säkert ställe eller byter till ett
eget. De måste vara inloggade för att kunna byta lösenordet. Detta görs via Så
här gör du längst upp till vänster. Eleverna ska lägga in en aktuell/egen Epostadress, de kan då få lösenordet mejlat dit via länken Glömt lösenord på
sökwebben.
Mängden asylsökande som söker till gymnasiet har ökat avsevärt. Enligt skolverket så kan de
ha rätt att bli antagna om vistelsekommunen erbjuder sig att stå för utbildningen.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/utbildning-nyanlanda-gymnasiet-1.250929

Vi skicka yttranden till vistelsekommunerna. De får ta ställning för varje elev om de betalar
för utbildningen även om eleven är 18 år innan antagningen sker. Ja/Nej.

Dessa yttranden skickas sedan till eleven för information. Det är endast om vistelsekommunen
svarat Ja som eleverna kommer kunna vara med i slutantagningen. Inga asylsökande kommer
att vara med i den preliminära antagningen.

Hinner de få sina sista fyra siffror i personnumret måste detta snarast meddelas oss så att vi kan
aktivera ansökan och uppdatera personuppgiften. Det är ingenting som sker med automatik.

Februari
11 feb

 Sista dagen för eleverna att söka via webben. Inloggningssidan stänger
klockan 24.00.
 Blankett och bilagor med särskilda skäl för att tas emot som
förstahandsmottagen, ska senast vara hos Gymnasieantagningen detta
datum.

 SYV bockar av att valen på webben stämmer med kvittensen. SYV behåller
sista kvittensen.
 GA skickar ansökan till annat kansli för val utanför samverkansområdet.
 Yttrande och beslut om mottagande skickas, tas emot och registreras.


Ansökningar från andra län registreras

Mars
11 mar Frikvotsansökan (en per val) skickas med post och ska vara hos GA, detta
datum. Observera att den kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara inne nu.
Det är viktigt att ansökningarna kommer in i tid, så att de hinner beredas i god tid
innan beslut.
OBS! Vänta inte till omvalet med att skicka frikvotsansökan!
Frikvotsansökningar som skickas in under omvalsperioden bör endast gälla
elevers ändrade val.
 Från mitten av mars kan gymnasiecheferna begära en simulering för att
kunna planera sitt programutbud.
 Frikvotsansökningar från elever skickas av GA till kommuner och friskolor,
för beredning och beslut.

April
4 apr Gymnasieskolan ska senast meddela GA ifall antal platser ska ändras och om
program ska stängas inför omvalet. GA skickar adressetiketter till skolan, för
elever som sökt nedlagt program, så att skolan kan informera berörda elever i tid
före omvalsperioden. Eleverna uppmanas att ta bort sitt val.
12 apr Eleverna kan logga in och se sitt preliminära antagningsbesked och
omvalsperioden öppnas. Resultatet av preliminärantagningen publiceras på
sökwebben i form av statistik. Den som har skolinloggning för gymnasieskolan kan
se vilka elever som antagits.

Maj
6 maj Sista ansökningsdag. Omvalsperioden avslutas och inloggningssidan stängs
klockan 24.00. Ansökningar eller ändringar som kommer in efter detta datum är en
sen ansökan, hamnar sist i kön och eleven tas in endast i mån av plats. Elever som
gjort omval ska dra ut ny kvittens och lämna till syv.
7 maj
Nedanstående handlingar ska postas (inte mejlas) och vara oss tillhanda i
original detta datum:
 Särskilda skäl för att tas emot som förstahandsmottagen.
 Begäran om dispens från krav på godkänt betyg i engelska. Dispensen
beslutas sedan av styrelsen för utbildningen som eleven sökt.
 Nytillkomna frikvotsansökningar tillsammans med bilagor. Fri kvoter
inkomna efter detta datum kommer att stämplas som sent inkomna.
Det är då inte säker att de behandlas.
 SYV bockar av att valen på webben stämmer med kvittensen. SYV behåller
sista kvittensen.
 GA skickar ansökan för val utanför samverkansområdet till annat kansli.

Juni

 Simulering kan begäras av gymnasiechefer.
VT-betyg
 Betygsfiler med slutbetyg från grundskolans åk 9.

 Betyg för elever i gymnasiet på introduktionsprogram som fått

grundskolebetyg

 Färdighetspoäng för estetiska program

Sista datum: Dagen före skolavslutningen

(Exempel, slutar skolan den 12 juni är sista dag den 11 juni)
Om någon skola slutar senare än den 15 juni ska betygen för den skolan finnas inne senast den 15
juni. Om den 15 juni är en helgdag är sista datum närmaste vardag före.

För 2019 gäller alltså senast 13 juni som är dagen före skolavslutningen.

12 jun Gymnasiechef meddelar ändringar av antal platser och eventuella
platsreservationer samt datum och tid för upprop.
14 jun Beslut om dispens från godkänt betyg i engelska (avslag eller bifall) per val
och elev, ska vara hos GA.
18 jun Beslut om plats i fri kvot (avslag eller bifall) per val och elev, ska vara hos
GA.
20 jun Sista dag för att lämna in sommarskolebetyg till GA, för att eleven
garanterat ska hinna få dem inregistrerade inför slutantagningen. Vi behöver få ett
original eller vidimerat betygsdokument.
 SYV skickar kvittenser till GA före sin semester, kvittenserna sorteras efter
personnummer per skola eller efter klasslistan på syv-sidan.

 GA skickar betyg för länets elever till andra kanslier, om de har sökt utanför
länet.
 GA skickar meddelande till elever som är obehöriga till något av sina val. Det
görs som information och för att eleven ska ha möjlighet att komplettera om
något betyg har blivit fel.
Slutliga antagningen är klar senast 28 juni. Eleven kan logga in på sökwebben för
att se resultatet och svara på sitt antagningsbesked under sommaren.

Juli
 Resultatet av den slutliga antagningen publiceras på sökwebben i form av
statistik.
1-31 jul Stängt på GA. Svar på vanliga frågor finns på sökwebben.

Augusti
4 aug Sista datum för elever att svara på antagningsbeskedet via sökwebben.
6 aug Den maskinella reservantagningen görs helt maskinellt utifrån svarskoderna.

Eleven prövas på sina högre val och om eleven kommer in förlorar den sin tidigare
plats. Eleven kan logga in och se resultatet och svara på sitt antagningsbesked på

sökwebben.

7 aug Blanketten för ansökan till lediga platser publiceras på vår hemsida på
eftermiddagen.
8 aug Ansökan till lediga platser öppnar.

 Daglig manuell reservantagning påbörjas. Eleverna kontaktas av GA via
telefon. Eleverna kan söka till lediga platser fram tills GA lämnar över
reservlistorna till skolorna.

 Den som har skolinloggning på gymnasieskolan ska följa reservantagningen

via webben för att veta vilka elever som tillkommer eller tackar nej.

30 aug GA avslutar reservantagningen och överlämnar reservlistor till
gymnasieskolorna. Byten hanteras från och med 1 september av gymnasieskolorna.

