Gymnasieantagningen Kristianstad 2022-09-09/EÅ

Tidplanen för antagning till lå 23/24 är ännu inte fastställd. // Gymnasieantagningen EÅ
Beslutas vanligtvis sista dagen i oktober och därefter ska denna göras om då den
innehåller interna deadlines till Gymnasieantagningens personal och till skolpersonal.
Därefter publiceras den på www.kristianstad.se/gyantag-personal
Sista dag för inrapportering av betygsfiller med grundskolebetyg lå 22/23
Tidplan-Betyg - Kristianstads kommun
Höstterminen 2021
Fredag 2021-12-17
Måndag 2021-12-20
Tisdag 2021-12-21
Onsdag 2021-12-22
INLÄSNING AV BETYGSFILER TILL ANTAGNINGSSYSTEMET ligger till grund för att
det ska kunna skapas inloggningsuppgifter.
Inloggningsuppgifter till elever från IM-program se särskild beställning på
www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Inloggningsbrev skickades till skolans SYV 2022-01-04. Manuell uttagning som mejlas till skolans SYV.

Med reservation för ändringar som kommer att publiceras i tidplan
www.kristianstad.se/gyantag-tidplan
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HÖSTTERMINEN 2022 – Preliminära datum.
Men betygsfiler med höstterminsbetyg kan inte inrapporteras senare
än onsdagen i vecka 51, 2022.
Inloggningsuppgifter till elever från IM-program se särskild beställning på
www.kristianstad.se/gyantag-betyg
Om skolans sista dag på höstterminen är den 19/12-22 ska betygsfilen
inrapporteras senast den dagen kl 11.00. Och så vidare.
Därtill kommer datum för kontroll av inrapporterade hösterminsbetyg via SYV-listan, inrapportering
av enstaka elevs betygs rättelse. Sista dag för inrapportering av enstaka elevs felaktiga betyg.

Inloggningsbrev skickades till skolans SYV 2022-01-04.
Manuell uttagning som mejlas till skolans SYV.

Med reservation för ändringar som kommer att publiceras i tidplan
www.kristianstad.se/gyantag-tidplan
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Sista dag för inrapportering av betygsfiller med grundskolebetyg lå 22/23
Tidplan-Betyg - Kristianstads kommun

Tänk på att slutbetygen ligger till grund för mottagande skolhuvudmans beslut i många olika former.
Samt att om eleven har sökt till utbildningar utanför samverkansområdet ska det finnas en rimlig tid
för att kunna skicka dessa vidare för manuell registrering hos mottagande skolhuvudman som inte
har samma deadlines i hela Sverige.
VÅRTERMINEN 2024 – Preliminära datum.
Men slutbetygsfiler kan inte inrapporteras senare än måndagen i vecka 24, 2024.
Troligen blir sista dag för inrapportering av betygsfiler senast kl 11.00 den 9/6-23
för de skolor som slutar senast den 9/6-23.
Men den skola som slutar den 8/6-23 då inrapporteras slutbetygen senast den 8/6-23 kl 11.00.
Om sista dag på terminen är den 12/6-23 eller efter detta datum skall betygsfiler inrapporteras
senast kl 11.00 måndagen den 12/6-23.

Därtill kommer datum för kontroll av inrapporterade SLUTBETYG via SYV-listan, inrapportering av
enstaka elevs slutbetygs rättelse och lovskolebetyg. Sista dag för inrapportering av enstaka elevs
felaktiga slutbetyg.

Med reservation för ändringar som kommer att publiceras i tidplan
www.kristianstad.se/gyantag-tidplan

