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Från Gymnasieantagningen Kristianstad

Inrapportering av
elevers lovskolebetyg
från lovskola 2020
Skolkommun med lovskola i
1083, 1256, 1272, 1273, 1290, 1291 eller 1293

För ansökan till
gymnasieutbildning läsåret
2020/2021
Om du har frågor om innehållet i denna manual eller andra frågor
inom Gymnasieantagningens område kontaktar du
Gymnasieantagningen Kristianstad.
Telefon: 044-13 64 12
E-post: antag@kristianstad.se

2

Om innehållet i dokumentet och skolkommuner
I detta dokument finns information om när, var och hur man ska skicka in
lovskolebetyg till Gymnasieantagningen Kristianstad.

Skolkommunerna i Bromölla, Hässleholm, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och
Östra Göinge samt Kristianstads kommun.

Handläggning av elevers ansökningar via www.skanegy.se

Gymnasieantagningen Kristianstad handlägger elevers ansökningar via www.skanegy.se
från elevers hem- och skolkommuner i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby Simrishamn,
Sölvesborg och Östra Göinge. Samt även de som har hemkommun i en av ovanstående
kommuner.

Vem vänder sig denna information till?
-

Du som ansvarar för administrationen av lovskolebetyg sommaren 2020
och inrapportering av dessa till Gymnasieantagningen.

-

Du som arbetar som SYV och har elev som har sökt till gymnasieutbildning inom
ungdomsgymnasiet och läser på lovskola.

-

Du som arbetar inom KAA och har elev som har sökt till gymnasieutbildning inom
ungdomsgymnasiet och läser på lovskola.
Du som har elev med skyddad identitet/sekretessmarkering – fiktivt
personnummer och fiktivt namn och läser på lovskola.

Skolhuvudman för lovskolan ansvarar för att informera alla elever
som läser på lovskolan och personal som arbetar med lovskolan
- om när lovskolebetyg registreras i antagningssystemet enligt uppgifterna från
Gymnasieantagningen

- när deras lovskolebetyg finns med för publicering av eventuellt besked i
ansökningswebben på www.skanegy.se enligt uppgifterna från Gymnasieantagningen

Datum för undervisning i lovskola sommaren 2020
Meddelat från skolhuvudman till Gymnasieantagningen.

-

Startdag:
Slutdag:

2020-06-15
2020-06-26
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Skolkommun med lovskola sommaren 2020
1083:
1256:
1272:
1273:
1290:
1291:
1293:

Sölvesborg
Östra Göinge
Bromölla
Osby
Kristianstad
Simrishamn
Hässleholm

Dag för inrapportering av lovskolebetyg i grundskoleämne från skolkommunerna
-

-

Senast sista dagen på lovskolan 2020-06-26 alternativt måndagen 2020-06-29

Inrapportering för rättelse av felaktigt registrerat lovskolebetyg inrapporteras senast 2020-07-23

Dag för registrering av lovskolebetyg i antagningssystemet
-

-

Dag för registrering - helgfri vardag: 2020-07-24—2020-08-01

Betyg finns med till reservantagningskörningen som visas: 2020-08-06

Dag för inrapportering av lovskolebetyg i grundskoleämne –
före sista lovskoledagen
- Inrapportering av godkänt lovkskolebetyg till Gymnasieantagningen före sista dagen på
lovskolan, dock senast: 2020-06-17

Dag för registrering av lovkskolebetyg i antagningssystemet – som inkommit
senast 2020-06-17
-

-

Dag för registrering - helgfri vardag: 2020-06-17 – 2020-06-18

Betyg finns med till antagningskörningen som visas: 2020-07-01

E-tjänst för inrapportering av betyg
Samtliga elevers lovkskolebetyg och kompletterande dokument laddas upp via
E-tjänsten på www.kristianstad.se/gyantag-betyg
IT-avdelningen i Kristianstads Kommun, som har skapat E-tjänsten, rekommenderar att du
använder Chrome för att inrapportera betygsfilen.
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Skolhuvudman för lovskolan ansvarar för att informera alla elever som
läser på lovskolan och personal som arbetar med lovskolan
- om när lovskolebetyg registreras i antagningssystemet enligt uppgifterna från Gymnasieantagningen

- om när deras lovskolebetyg finns med för publicering av eventuellt besked i ansökningswebben på
www.skanegy.se enligt uppgifterna från Gymnasieantagningen

Elevs hemkommun utanför Skåne och Västra Blekinges samverkansområde
Om eleven går i skola i en av ovanstående skolkommuner, men är folkbokförd i en kommun
utanför Skåne och Västra Blekinges samverkansområde ska eleven göra sin ansökan via sin
hemkommuns gymnasieantagning antagningskanslier.skr.se
Tänk på att det är mycket viktigt att skolkommunen meddelar till
Gymnasieantagningen Kristianstad att eleven har en annan hemkommun så att elevens
betyg kommer till rätt gymnasieantagning!

Det finns Gymnasieantagningar som istället rekommenderar eleven att skicka in
sina slutbetyg och lovskolebetyg då dessa betyg skall registreras manuellt i deras
antagningssystem. Kontaktuppgifter till Gymnasieantagningar i Sverige
antagningskanslier.skr.se

Mer information och underlag för inrapportering av
betygsfil finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg
Ex.
-

Manualer för inrapportering av lovskolebetyg

-

Mall för att fylla i elevuppgifter för elev med skyddad identitet.
TF-nummer finns via elevens SYV.

-

-

Mall för att fylla i elevuppgifter till elever med TF-nummer och dossiernummer.
Viktigt att betyget kommer in med elevens fiktiva TF-nummer och fiktiva namn som SYV har
fått för att betyget ska registreras till rätt elev.

Mall för att fylla i elevuppgifter om elev som har annan hemkommun än inom
Skåne och Västra Blekinge.

Excel-fil för inrapportering av lovskolebetyg för grundskoleämnen
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Lovskolebetyg – inrapportering via Excel-fil
Spara ner Excel-filen som finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg till din egen dators
hemkatalog

Tänk på att spara ner i samma filformat (xls) som originalfilen för att vi ska kunna
importera betygsfilen digitalt till antagningssystemet.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för
digital import av er skolas elever och deras betyg.

I Excel-filen finns en hjälptext för exempelvis hur du registrerar betyg i respektive kolumn.
När det gäller ämnet svenska/svenska som andra språk ska det endast stå ett betyg. Om
eleven har fått betyg C i Svenska som andra språk ska det vara tomt i kolumnen
Svenska och vice versa.
-

-

och

Döp betygsfilen (Excel-filen som är i formatet xls)
Skolans namn, antal elever som finns med i betygsfilen och VT20.
// Exempel: ”LovskolebetygGYantagningensgrundskola 15 elever VT20.xls //
I anmärkning
anger du elevens dossiernummer till de elever som har TF-nummer.

Elev med Skyddad ID – fiktivt namn och personnummer har skickats till elevens SYV.
Skriv in elev med fiktivt namn och fiktivt personnummer och betyg i separat Excel-fil
och Döp betygsfilen (Excel-filen som är i formatet xls)
Skolans namn, antal elever som finns med i betygsfilen och VT20.
// Exempel: ”LovskolebetygSkolans namn Fiktivtnamnpersonnummer 1 elev VT20.xls //

KOM IHÅG Elev med Skyddad ID – fiktivt namn och personnummer har skickats
till elevens SYV.
-

-

Klassvis betygssammanställning = din skolas ifyllda Excel-fil

Fyll i E-tjänsten och bifoga er betygsfil som också är er betygssammanställning
När du har fyllt i formuläret får du en bekräftelse via e-post att vi har mottagit
formuläret med era elevers betyg så att elevuppgifter och betyg kan importeras
till antagningssystemet.
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Elever med TF-nummer/dossiernummer
Dossiernummer
Dossier: Sammanhållna handlingar eller akter för en individ hos Migrationsverket
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html#d
Varje dossier har ett unikt dossiernummer. Samma dossiernummer följer utlänningen till dess
han eller hon eventuellt blir svensk medborgare.
Endast elever med dossiernummer och där regelverket är uppfyllt i
övrigt kan antas via antagningssystemet.

TF-nummer
När eleven får sitt ”riktiga” personnummer skall ni meddela detta till Gymnasieantagningen
tillsammans med elevens ”tillfälliga” personnummer. Vi ändrar då i antagningssystemet så att
eleven har alla sina uppgifter och betyg till det ”riktiga” personnumret.

För att eleven med TF-personnummer ska kunna få sina inloggningsuppgifter behöver vi få
elevens dossiernummer så att vi kan skapa elevkontot. De flesta skolorna har vanligtvis denna
uppgift i sina elevregister.

Asylsökande ungdomar

Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med vissa tidsbegränsade
uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har rätt till utbildning i gymnasieskola,
endast om de har påbörjat utbildningen på ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt
program, innan de har fyllt 18 år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett
introduktionsprogram eller ett nationellt program.
Särskilt regelverk gäller för asylsökande elever. Aktuell information finns via www.skolverket.se

Elev med Skyddad identitet – fiktivt namn och fiktivt personnummer
Skolans SYV har fått elevens fiktiva namn och fiktiva personnummer som ska
användas vid inrapporteringen av betyg.

Dessa uppgifter har SYV fått inför ansökningsperioderna via telefonsamtal med
antagningsansvarig. SYV meddelar det fiktiva namnet och det fiktiva
personnumret till skolans administratör så att rätt betyg inrapporteras till rätt
elev.

Betyg till elever med skyddad identitet

SYV meddelar det fiktiva namnet och det fiktiva personnumret till skolans
administratör så att rätt betyg inrapporteras till rätt elev.

Tänk på att på deras betyg skall ni skriva in det fiktiva namn och fiktiva TF-nummer som har
lämnats till SYV inför ansökan till gymnasieutbildning.
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Utdrag från - Tidplan och kalender 2020-06-15 – 2020-08-06
Vad
Inrapportering av slutbetyg*
grundskoleämnen till
Gymnasieantagningen

www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Inrapportering av slutbetyg*
grundskoleämnen till
Gymnasieantagningen

www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Registrering av slutbetyg
grundskoleämnen och examensbevis
från Teknikprogrammet* påbörjas
Skicka enskilda elevers slutbetyg*
- Utresande elever från ovanstående
skolkommuner.

Gemensamt datum för sista dag för sändning
av slutbetyg inom Sverige:
2020-06-15.

Registrering av enskilda elevers
slutbetyg
- Inresande elever till ovanstående
skolkommuner.

Gemensamt datum för sista dag för sändning
av slutbetyg inom Sverige: 2020-06-15.

Vem
Skolkommun
1083:s grundskolor

Datum
2020-06-11

Skolkommun
1083 IM-grundskolebetyg,
1256, 1272, 1273,
1290 fristående skolor, 1291 och
1293.

2020-06-12

(1290K – slutbetyg inhämtas från Procapita.)

Gymnasieantagningen
från ovanstående skolkommuner.
Gymnasieantagningen
betyg från ovanstående
skolkommuner till
Gymnasieantagningarna utanför
Skåne och västra Blekinge.

Gymnasieantagningen
slutbetyg från skolkommuner
utanför Skåne och västra Blekinge
(SKV).

Helgdag

Helgdag

Informerar elev om tidplan för
registrering av lovskolebetyg i
ansökningswebben.

Skolhuvudman

Startdag lovskola

Samt personal som arbetar med
lovskolan.

Inrapportering av godkänt
lovskolebetyg till
Gymnasieantagningen före sista
dagen på lovskolan
Rättelse av vårterminsbetyg
pga. felregistrering i skolsystem
eller antagningssystem.
Inrapporteras till GY-antagningen
senast från skolan.

Skolkommun enligt ovan.

2020-06-11 (torsdag)
2020-06-12 (fredag)
2020-06-15 (måndag)
2020-06-16 (tisdag)
2020-06-17 (onsdag)
2020-06-18 (torsdag)
2020-06-11 (torsdag)
2020-06-12 (fredag)
2020-06-15 (måndag)
2020-06-16 (tisdag)
2020-06-17 (onsdag)
2020-06-18 (torsdag)
2020-06-11 (torsdag)
2020-06-12 (fredag)
2020-06-15 (måndag)
2020-06-16 (tisdag)
2020-06-17 (onsdag)
2020-06-18 (torsdag)
2020-06-13—2020-06-14
2020-06-15 (måndag)

2020-06-15 (måndag)
Kontinuerligt

Skolhuvudman

2020-06-17 (onsdag)

Från ovanstående skolkommuner.
OBS! Se ovanstående datum för
enskilda slutbetyg till andra
Gymnasieantagningar!
Gemensamt datum för sista dag för
sändning av slutbetyg inom Sverige:
2020-06-15.

2020-06-17 (onsdag)
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Vad
Manuella kontroller av uppgifter i
antagningssystemet med mera inför
antagningskörningen till
slutantagningen
Senast besked med beslut från
rektor - Elev som ska läsa om
årskurs 1 på samma program.
Samt beslut om antagning från
SPSM.
Midsommarhelg

Testkörningar - Vårterminsbetyg

Vem
Gymnasieantagningen

Datum
2020-06-11 – 2020-06-27

Rektor

2020-06-18

Rektor som har fått SPSM:s beslut
Midsommarhelg

För mottagande skola vid test av
sina organisationsplatser.
Organisationsbeslut om antal platser Från skolhuvudman till
inför slutantagning/
Gymnasieantagningen
huvudantagning
Mottagande skolas sista dag att
Skolkommun enligt ovan.
meddela beslut om ansökan till
Gymnasieantagningen till fri kvot
och dispens i engelska för .
Senast dag att skicka in uppgifter om Skolhuvudman
vilka som ska antas till IMA, IMS,
//till Gymnasieantagningen//
IMY, IMV för enskild elev och GYSÄR
Manuell registrering IMA, IMS, IMY,
Gymnasieantagningen
IMV för enskild elev och GYSÄR
Slutdag lovskola
Skolkommun enligt ovan.
Helgdag

Sista dag att inrapportera
lovskolebetyg
Besked visas i ansökningswebben
www.skanegy.se

Sista dag att inrapportera
lovskolebetyg och rättelse av
vårterminsbetyg
Manuell registrering av
lovskolebetyg och rättelse av betyg
Samt sändning av lovskolebetyg och
rättelse av betyg påbörjas

Helgdag

Skolkommun enligt ovan.

OBS! Lovskolebetyg registreras från
och med 2020-07-24 – 2020-08-01
Elev
Från skolkommuner enligt ovan
samt de utanför Skåne och västra
Blekinge (SKV).
Gymnasieantagningen
Från skolkommuner enligt ovan
samt de utanför Skåne och västra
Blekinge (SKV) med sökande till en
av ovanstående skolkommuner.

2020-06-19—2020-06-21
2020-06-15—2020-06-26
2020-06-18

2020-06-23 (tisdag)
2020-06-23 (onsdag)
2020-06-23—2020-06-25
2020-06-26 (fredag)

2020-06-27—2020-06-28
2020-06-29 (måndag)
2020-07-01
Sista svarsdag:
2020-07-23
2020-07-23
2020-07-24--2020-08-01
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Vad

Vem

Telefonkontakt med elever
- som kan ha svarat fel i
ansökningswebben
- som kan ha blivit antagen till
utbildning utanför SKV
- blivit antagen till utbildning
utanför SKV
- hört av sig att de har svarat fel
- har blivit obehörig till IM-program

Gymnasieantagningen

2020-07-24--2020-08-01

Heldag

Helgdag

2020-07-25—2020-07-26

Reservantagning visas efter
svarsperioden.

Elevernas sida på www.skanegy.se

2020-08-06

Manuella kontroller av uppgifter i
antagningssystemet med mera inför
reservantagningskörningen.
Brev till reservantagna som inte
tillhör SKV.
Helgdag

Inklusive lovskolebetyg och rättelse av
betyg som har inkommit till
Gymnasieantagningen senast
2020-07-23

Digitalt besked/digitalt svar i
ansökningswebben

Helgdag

Datum

2020-08-01--2020-08-02
Sista svarsdag:
2020-08-09
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Tidplan för läsåret 2020/2021
-

www.kristianstad.se/gyantag-tidplan

Kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen Kristianstad
Hemsida:

www.kristianstad.se/gyantag

Telefonnummer:

044-13 64 12

E-post:

Adress:

antag@kristianstad.se

Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Gymnasieantagningen Kristianstad, 291 80 KRISTIANSTAD

Barn- och utbildningsförvaltningen |
Gymnasieantagningen Kristianstad
Telefonnummer: 044-13 64 12
E-post: antag@kristianstad.se
Hemsida: www.kristianstad.se/gyantag
Hemsida personal:
www.kristianstad.se/gyantag-personal

