
Förklarande information till blanketten Mottagande av sökande till nationellt program i gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans målgrupp
För att du ska få studera på program som finns inom gymnasiesärskolan måste du tillhöra målgruppen som är avsedd för
gymnasiesärskolan. Sökerdu till gymnasiesärskolan ska din hemkommun fatta ett beslut som visar att du tillhör
målgruppen eller inte. Detta gäller även om du söker en utbildning som din hemkommun erbjuder i samverkan med annan 
kommun eller region.

Din hemkommun är den kommun du är folkbokförd i.

Nedanstående uppgifter gäller endast  om sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.

Mottagande och antagning
Ett beslut om att bli mottagen innebär att du får vara med och konkurrera om platserna till den sökta
utbildningen om du har behörigheten till aktuellt program.
Om det finns fler mottagna sökande än det finns platser måste ett urval göras.
Urvalet av sökande sker vid antagningen.

Mottagen som sökande i första hand
Får du beslut om att du är mottagen i första hand innebär det att du konkurrerar om platserna på lika villkor
med samtliga behöriga sökande som är mottagna i första hand.

Mottagen som sökande i andra hand
Får du beslut om att du är mottagen i andra hand innebär det att du endast kan bli antagen om det finns lediga platser kvar
då samtliga sökande som mottagits i första hand har erbjudits plats.

Finns det fler sökande som är mottagna i andra hand så konkurrerar ni med varandra till de lediga platser som återstår.

Om du är mottagen i andra hand till ett nationellt program är din hemkommun inte
skyldig att lämna ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap 32 § skollagen (2010:800).

Villkor för att tas emot som sökande i första hand
Du har rätt att bli mottagen i första hand som sökande till ett nationellt program , om du uppfyller villkoren nedan:

-   Du är folkbokförd i kommunen där den kommunala gymnasiesärskolan finns.

-   Din hemkommun har tecknat samverkansavtal med kommunen/ regionen där den kommunala gymnasiesärskolan finns. 

-   Utbildningen som du söker till är riksrekryterande.

-   Kommunala gymnasiesärskolan som du har sökt till bedömer att du har särskilda skäl, utifrån dina personliga föhållanden,

     att bli mottagen i första hand trots att din hemkommun erbjuder motsvarande utbildning.

-  Du söker ett nationellt program som din hemkommun inte erbjuder.

Om din hemkommun har tecknat samverkansavtal med annan kommun får din hemkommun räkna det som om de 
erbjuder motsvarande nationellt program eller nationell inriktning.

Om du inte uppfyller villkoren för att bli mottagen i första hand kan du istället bli mottagen i andra hand.

En kommun/ region är bara skyldig att ta emot sökande i första hand.

Frågor

Om du har frågor kring beslutet ska du i första hand kontakta personen som har fattat beslutet. 
I beslutet hittar du personens kontaktuppgifter.

Om du har frågor om tillhörighet till målgrupp ska du vända dig till din hemkommun.

Beslutande kommun/ region ansvarar för att både sökande och hemkommunen underrättas om innehållet i detta beslut.


