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Tidsplan för betygsrapportering 2022-2023 

Den fullständiga tidsplanen för antagningen finns på gymnasieantagningen.nu  

 

Att skicka betygsfiler till gymnasieantagningen 

Gymnasieantagningen kan importera betygsfiler i formaten txt eller dat. Filerna 

skapas i grundskolans elevregistersystem. Skicka filerna med säker e-post eller 

använd vår e-tjänst för skolpersonal minasidor.vindeln.se/gymnasieantagningen. 

Om ni har elever med skyddad identitet, kontakta oss. läs även sista sidan om TF-

nummer. 

 

December 2022 

HT-betyg 
Skicka betygsfilerna till oss så snart höstterminens betyg är klara. OBS! Elever som 

är inskrivna i särskolan ska inte följa med i betygsfilerna. 

När filerna med elevuppgifter är importerade skapar vi elevernas inloggningar till 

sökwebben och skickar dem till studie- och yrkesvägledarna.  

 

Juni 2023 

VT-betyg 

Betygsfiler med slutbetyg från grundskolans åk 9 

OBS! Kolla noga att det är VT-betyg (slutbetyg) som skickas, att det är rätt sorts fil 

och att alla ämnen följer med. (Teknik, hemkunskap och slöjd kan ibland ha 

missats). Vi skickar en sammanställning med elevernas betyg så att ni snarast ska 

dubbelkolla och bekräfta att det vi fått av er stämmer. Vi kan inte se om det är 

något som saknas eller verkar ologiskt.  

 

Det är jätteviktigt att eleven får konkurrera med rätt meritvärde och behörigheter. 

När den slutliga antagningen är gjord är platserna tillsatta och det är komplicerat 

att rätta till eventuella fel. 

 

Betyg för elever i gymnasiet som fått grundskolebetyg 

Ta inte med elever som är födda 2003 (de är för gamla för att söka till gymnasiet). 

Skicka helst en betygsfil som går att importera. Gäller det enstaka elever, skicka 

ett underskrivet original eller ett vidimerat betygsdokument via post. 

 

Om du gör en betygsfil för import, se till att backa tillräckligt i tid för att få med 

elevens alla betyg. Vi skickar en sammanställning med elevernas betyg så att ni 

snarast ska dubbelkolla och bekräfta att det vi fått av er stämmer. 

https://minasidor.vindeln.se/gymnasieantagningen
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Skolavslutning och inrapportering av betyg 2023 

Även i år slutar de flesta grundskolorna väldigt sent, vilket innebär att det är 

extremt viktigt att det ni skickar in är korrekt och att ni håller tidsplanen. För 

elever med val utanför länet måste vi snarast skicka slutbetygen till alla berörda 

kanslier i landet.   

 
 

 

 

  

Avslutningsdag Sista dag för inrapportering 
Dorotea  9 juni 8 juni 

  
Vilhelmina  9 juni 8 juni 

  

Norsjö   12 juni  9 juni 
  

Bjurholm  13 juni 12 juni 
Robertsfors 13 juni 12 juni 

Umeå  13 juni 12 juni 
  

Vindeln  14 juni 13 juni 

Lycksele  14 juni 13 juni 
  

Vännäs  15 juni 14 juni 
Malå  15 juni 14 juni 

Nordmaling 15 juni 14 juni 

    
Skellefteå  16 juni 15 juni 

Sorsele  16 juni 15 juni 

Storuman  16 juni  15 juni 

Åsele   16 juni 15 juni 

OBS! Är betygen klara tidigare, skicka in dem så snart ni kan! 
 Sista datum för VT-betyg är dagen före er skolavslutning (Om någon skola slutar 

senare än den 15 juni gäller detta som sista datum. Om den 15 juni är en 

helgdag är sista datum närmaste vardag före.) 
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Sommarskolebetyg 

Skicka en sammanställning över alla elever som har fått betyg i sommarskola. De 

elever vars betyg kommer till oss senast klockan 12.00 (mitt på dagen) den 26 

juni, kommer att prövas på de nya betygen i slutantagningen. Om betyget kommer 

senare prövas eleven på de nya betygen i reservantagningen. 

Krav på sammanställningen: 

 Ska innehålla elevernas namn, personnummer, ämne och betyg  

 Ska vara underskriven av ansvarig rektor  

 Ska skickas digitalt till oss via säker mejl eller vår e-tjänst för skolpersonal 

minasidor.vindeln.se/gymnasieantagningen och vara inskannad, inte fotad. 

Vi registrerar betygen utifrån det underlaget.  

 

  

https://minasidor.vindeln.se/gymnasieantagningen
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Viktigt vid användandet av TF-nummer 

När elever har TF-nummer finns risk att det skapas två olika identiteter i vårt 

system, en med betyg och en med val. Två exempel på när det kan ske: 

 

 När ni registrerar om en elev i ert elevregistersystem som fått ändrat 

TF-nummer, ändrad ålder eller ett personnummer på grund av 

permanent uppehållstillstånd. 

 

 Om ni har elever med skyddad identitet och använder alias för eleven 

i ert system. Vi behöver det riktiga personnumret och betygen måste 

även komma på det numret. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Om vi har fått två olika identiteter för samma elev behöver vi få veta det. Det 

gamla och det nya personnumret måste framgå tydligt och intygas av någon från 

skolan. Det måste tydligt framgå att det är samma person. Vi kan först då slå ihop 

identiteterna så att eleven med val får rätt betyg. 

 

Elever med TF-nummer riskerar att ha samma nummer som någon annan eftersom 

det inte är unika nummer. Om en TF-elev skulle ha samma nummer som en annan 

elev som redan finns i vårt system, måste TF-numret ändras i ert 

elevregistersystem. Använd er av siffrorna nedan. Det minimerar risken för en 

krock. 
 

 

TF-nummer fördelat på Västerbottens 15 kommuner 

TF-nummer som börjar med en jämn siffra anger att det är en tjej – om en udda siffra finns i 

början så är det en kille. 

Bjurholm: TF20-21, TF30-31 

Dorotea: TF22-23, TF32-33 

Lycksele: TF24-25, TF34-35 

Malå: TF26-27, TF36-37 

Nordmaling: TF28-29, TF38-39 

Norsjö: TF40-41, TF50-51 

Robertsfors: TF42-43, TF52-53 

Skellefteå: TF44-47, TF54-57  

 

Sorsele: TF48-49, TF58-59 

Storuman: TF60-61, TF70-71 

Umeå: TF62-65, TF72-75 

Vilhelmina: TF66-67, TF76-77 

Vindeln: TF68-69, TF78-79 

Vännäs: TF80-81, TF90-91 

Åsele: TF82-83, TF92-93 

 

 


