
Inrapportering av slutbetyg från Grundskola till Gymnasieantagningen - Slutbetyg som är lästa senast under ordinarie vårtermin.

Mottagande
skolhuvudmäns

beslutsdagar

11 juni--27 juni Testkörningar för
mottagande skolhuvudman som
visar behöriga/obehöriga elever

utifrån slutbetyg.

18 juni Organisation = mottagande
skolhuvudmans sista dag att ändra

platser via sin inloggning.

23 juni registrera och skicka
in beslut via formulär till Gy-
antagningen om fri kvot och

dispens i engelska.

23 juni Skicka in via formulär till GY-
antagningen vilka som ska antas manuellt till

program för enskild elev, GY-sär, läsa om
årskurs, RH-anpassad utbildning och

motsvarande manuell antagning.

24 juni GY-antagningens
personal ska manuellt
registrera beslut och
manuell antagning.

Datum juni 2021
Betygsfiler/betyg från
skolor i Kristianstads

kommun.

Senast kl 11 den 15 juni
via E-tjänsten.

Den 16 juni: Gymnasieantagningens
personals sista dag att importera filer med

slutbetyg till antagningssystemet som gäller
hela samverkansområdet Skånegy.

Från 17 juni SYV kan
kontrollera elevernas
betyg i sin SYV-lista.

Även eleverna kan se
sina slutbetyg.

Senast den 18 juni kl 11.
Skolpersonals

inrapportering av
rättelser via E-tjänsten

Den 18 juni
Gymnasieantagningens
personals sista dag att

registrera rättelser.

Skolpersonal skickar in rättelse via E-tjänsten. Tänk på att endast skicka in
det betyg som ska rättas enligt exempel som finns på hemsidan. Följ  datum

i tidplanen!

Rättelse = Ändring pga.
felskrivning i

betygsregistret. Fel
efter importen av

betygsfilen.
("Skrivfelsnisse")

Gymnasieantagningens personal
registrerar manuellt det korrekta

betyget i antagningssystemet.

SYV-kontrollerar via sin SYV-lista att
betyget är korrekt registrerat.

Skolpersonal inrapporterar slutbetyg via E-tjänsten.

Gymnasieantagningens
personal importerar

betygsfil till
antagningssystemet.

SYV-kontrollerar via sin
SYV-lista att betygen är

korrekt importerade.

SYV upptäcker att det
är fel importerade

betyg.

SYV meddelar omgående till
administratör att rättelse för elev ska

skickas in via GY-antagningens E-tjänst.
Följ datum i tidplanen!

www.kristianstad.se/gyantag-personalwww.kristianstad.se/gyantag-betyg

Följ tidplanen!

Tidplan, E-tjänst för uppladdning betygsfiler, underlag med mera och information finns på
hemsida för inrapportering av betyg Läs även mer om elev med skyddad identitet, ändrat

personnummer, TF-nummer, Dossiernummer, Folkbokförd utanför samverkansområdet med
mera.

OBS! Exemplet nedan är en sammanfattning för skola i Kristianstads kommun.


