
Välkomna



Presentation 2020-12-14

Målgrupp: Personal som arbetar med elevers val till gymnasieskola 

i 
Bromölla, Hässleholm, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och Östra Göinge

Tid: kl 9.30-11.30
Plats: Google meet



Ansökan - läsåret 2021/2022 

http://www.skanegy.se/


Samverkansområdets gymnasieantagningar i Skåne och västra Blekinge

Helsingborg Karlshamn

Kristianstad Lund

Malmö Trelleborg

Ett gemensamt antagnings- och ansökningssystem i samverkansområdet – www.skanegy.se 



Gymnasieantagning Skolkommuner och hemkommuner

Kristianstad Bromölla (1272)

Hässleholm (1293)

Kristianstad (1290)

Osby (1273)

Simrishamn (1291)

Sölvesborg (1083) 

Östra Göinge (1256)



Huvudman Skola Kommun
Lägeskommun

Kommunkod

Kommunal Furulundsskolan Sölvesborg 1083

Kommunal Göinge Utbildningscenter (GUC) Östra Göinge 1256

Kommunal Ekbackeskolan Osby 1272

Kommunal Hässleholms Tekniska/HTS Hässleholm 1293

Kommunal Jacobsskolan Hässleholm 1293



Huvudman Skola Kommun
Lägeskommun

Kommunkod

Friskola Academy of Retail and Business Kristianstad 1290

Friskola Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1290

Friskola Jensen Gymnasium Kristianstad 1290

Friskola LBS Kristianstad Kristianstad 1290

Friskola NTI Gymnasiet Kristianstad 1290

Friskola Praktiska Gymnasiet (fd. Framtidsgymnasiet) Kristianstad 1290

Friskola Önnestadsgymnasiet Kristianstad 1290



Huvudman Skola Kommun
Lägeskommun

Kommunkod

Kommunal Christian 4:s Gymnasium Kristianstad 1290

Kommunal Söderportgymnasiet Kristianstad 1290

Kommunal Wendesgymnasiet Kristianstad 1290

Kommunal Österänggymnasiet Kristianstad 1290



Gymnasieantagningen Kristianstad

E-post: antag@kristianstad.se

NYTT Telefonnummer 
från och med den 12/1-21

044-13 61 61

Telefonnummer nu och till den 11/1-21 044-13 64 12

Eva Åberg Antagningsansvarig (hlt)
Emilie Ekberg Antagningssekreterare (dlt)



Nya avtal med skolhuvudmän från och med 2020-10-01

och
Uppdragsbeskrivning för avlämnande skola, hemkommun, 

mottagande skola och Gymnasieantagningen från och med 2020-10-01.

1. Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasieantagning.

Avtalskommuner: 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och Östra Göinge  
Digitalt möte: den 14/10-20

Fristående mottagande huvudmän: Academy of Retail and Business, Drottning Blankas Gymnasium, Jensen 
Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, Praktiska Gymnasiet/fd. Framtidsgymnasiet, och 
Önnestadsgymnasiet.
Digitalt möte: den 21/10-20



Uppdragsbeskrivning
för avlämnande skola, hemkommun, mottagande skola och Gymnasieantagningen från och med 2020-10-01.

2. Uppdragsbeskrivningar för antagningsarbete knutet till Gymnasieantagningen Kristianstad

• Verksamheten Gymnasieantagningen Kristianstad 
• Förutsättningar för Gymnasieantagningen Kristianstads uppdrag 
• Beslut som åligger kommuner och fristående huvudmän

• Ansvar och arbetsuppgifter för Gymnasieantagningen i Kristianstad 
• Avtalskommun och fristående huvudman inom avtalsområdet 
• Hemkommunens ansvar
• Kommunens och fristående verksamhets ansvar som huvudman för gymnasieutbildning



Utdrag från Uppdragsbeskrivning
Introduktionsprogram intresseanmälan för enskild elev

Gymnasiesärskolan

3. Hemkommun/vistelsekommun

Eleven gör sin intresseanmälan till IM-program respektive ansökan till Gymnasiesärskolan i 
ansökningswebben.

• Introduktionsprogram - Intresseanmälan för enskild elev fristående skolhuvudman än 
till annan skolkommun än elevens hemkommun/vistelsekommun.
Samt till skola i elevens hemkommun.
Arbete med ny process för ärendegång pågår. Mer information kommer i februari/mars. 

• Gymnasiesärskolan
Arbete med ny process för ärendegång pågår. Mer information kommer i februari/mars. 



Programutbud/Hitta utbildningar på Skånegy:s hemsida:

www.skanegy.se/program

• Personal från mottagande gymnasieskola har lagt in sina program, kontaktuppgifter till skolan, 
information om Öppet hus, med mera via Skolportalen som sedan visas på
www.skanegy.se/program

Om du har frågor om informationen på denna sida kontaktar du personal på aktuell gymnasieskola.

http://www.skanegy.se/program
http://www.skanegy.se/program


Programutbud i Ansökningswebben

www.skanegy.se

• Ansökningswebbens programutbud uppdateras manuellt i antagningssystemet av personal på 
Gymnasieantagningen utifrån skolhuvudmannens uppgifter i Skolportalen.

• Om du hittar några fel i programutbudet, men som finns utannonserat på www.skanegy.se/program
till gymnasieskolorna i Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och Östra Göinge 
hör du av dig till Gymnasieantagningen Kristianstad.

Om det gäller en annan kommun än ovan hittar du kontaktuppgifter till de andra kommunernas 
Gymnasieantagning via www.skanegy.se/informationssida/kontaktuppgifter

http://www.skanegy.se/program
http://www.skanegy.se/informationssida/kontaktuppgifter


Kursvalsmatris i antagningssystemet 
Manuell inmatning från Skolportalen



Aktivitet Period

* Inrapportering av betyg och beställning av inloggningsuppgifter till elever som 
planerar att söka till gymnasieutbildning
Mer information finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

11/12 - - 22/12-20

Testkonton mejlas till SYV och KAA som har personliga inloggningsuppgifter till Dexter. 17/12-20
Testkonto – öppna för användning
OBS! Mottagande skola var uppmärksam på elevernas namn i sökandelista.

17/12-20 - - 13/1-21
15/1—15/2- 21 och 
25/4—15/5-21

Inloggningsbrev till eleverna mejlas till elevens SYV/KAA (Se punkt inrapportering ovan*) 7 - - 8/1-21

Ansökningsperiod (fast datum) 15/1 - - 15/2

Preliminärt besked - digitalt besked (fast datum) 15/4

Omval- och nyvalsperiod (fast datum)
Samt ansökan till T4/Fjärde året på teknikprogrammet och elever som ska läsa om samma program enligt 
beslut från rektor/hemkommun

25/4 - - 15/5

UTDRAG: Tidplan Gymnasievalet – läsåret 2021/2022 
December 2020—Maj 2021

http://www.kristianstad.se/gyantag-betyg


Aktivitet Period

Funktionen redigera antal platser är öppen i Dexter för mottagande skola 15/1—30/3

Testkörningar 16/2—30/3

Körning visas för mottagande skola, Dexter och flikar Analys 21/2—24/4

Hemkommunens tillhörighetsbeslut och yttrande/reglering till mottagande GY-sär
KOMPLETTERING från Handbok för gymnasieantagning 2021-2022; Hemkommunens 
beslut beträffande elevs tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

15/2--1/3

Senaste dag för inrapportering av testresultat och färdighetsprov via 
formulär till Gymnasieantagningen

29/3

UTDRAG: Tidplan Gymnasievalet – läsåret 2021/2022 
Januari-mars



Tidplan Gymnasievalet – läsåret 2021/2022 

För elever
och personal

www.skanegy.se

www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum

För personal 
från Gymnasieantagningen Kristianstad

Inklusive gemensamma deadlines som är 
beslutade inom samverkansområdet.  

Uppdatering av tidplanen är pågående.

www.kristianstad.se/personal

http://www.skanegy.se/
http://www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum
http://www.kristianstad.se/personal


Ansökan



Testkonton
Tio olika testkonton och inloggningsuppgifter till dessa och med olika betygsbakgrund.

• Test Gy
• Test Gy F Spr-Fra Slutbetyg
• Test Gy Imbeh
• Test Gy Högs.beh
• Test Gy Ej Spr
• Test Gy A Spr-Deu
• Test Gy F Spr-Deu
• Test Gy Yrkbeh
• Test Gy A Spr-Deu Slutbet
• Test Utan Betyg

Bromölla (1272K), Hässleholm (1293K och 1293F), Kristianstad (1290K och 1290F), Osby (1273), 
Simrishamn (1291K och 1291F), Sölvesborg (1083) och Östra Göinge (1256K och 1256F)



Exempel på nyheter

Hantverksprogrammet - Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS)

Profilval: 
- Frisör
- Hår- och makeupstylist
- Barberare

Jensen Gymnasium utannonserar fyra Nationella program  i Kristianstad (EK, NA, TE och SA)

Praktiska gymnasiet Kristianstad (fd. Framtidsgymnasiet)



Ansökan till Gymnasieutbildning inom samverkansområdet –

elev med hemkommun/vistelsekommun inom samverkansområdet. 

Elev gör sin ansökan via ansökningswebben www.skanegy.se

1. Valordning
2. Preliminärt betyg och Slutbetyg

3. a: Lovskola b: Lovskolebetyg

4. Meddelande till Antagningskansli i elevens ansökan: 
antagen till RIG/NIU, planerar flytt och annat som påverkar i elevens ansökan.  

5. a: Introduktionsprogram b: Gymnasiesärskola

http://www.skanegy.se/


1. Valordning
Nationellt program 1
Nationellt program 2
Nationellt program 3 
och så vidare
IMV/programinriktat val som tillhör Nationellt program 1
IMV/programinriktat val som tillhör Nationellt program 2
IMV/programinriktat val som tillhör Nationellt program 3 
och så vidare 
IMY/Yrkesintroduktion som tillhör Nationellt yrkesprogram 1 
IMY/Yrkesintroduktion som tillhör Nationellt yrkesprogram 2
IMY/Yrkesintroduktion som tillhör Nationellt yrkesprogram 3 
och så vidare
IMA/Individuellt alternativ

IMS/Språkintroduktion beroende på språkplacering

Val finns inte med i ansökan senast den 15/5-21 
– eleven får göra sent omval i augusti-september.



2. Preliminärt betyg och Slutbetyg
Preliminärt betyg - höstterminsbetygen för elever som läser på grundskola.

Det är med det preliminära betyget som visar om eleven blir preliminärt antagen till Nationella program
alternativt till programinriktat val (IMV) i april 2021.

Inga preliminära besked ges till elever som har gjort intresseanmälan till program för enskild elev såsom
Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA), Språkintroduktion (IMS) eller 
programinriktat val (IMV).

Slutbetyg – Vårterminsbetyg
Det är med slutbetyget som eleven får sista dagen på vårterminen som eleven söker vidare med till 
gymnasieskolan.

Se tidplan för inrapportering.



3 a. Lovskola
Att rätten att bli erbjuden lovskola är kopplad till elevens förutsättningar att nå behörighet till ett 
nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan 

Det innebär att huvudmannen måste erbjuda lovskola till två kategorier av elever:
1.Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett 
nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
2.Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt 
yrkesprogram i gymnasieskolan.

Elever som inte ingår i dessa kategorier har inte rätt till att bli erbjudna obligatoriskt anordnad lovskola.

Behörighetskrav till nationella yrkesprogram 
Elev är behörig till ett yrkesprogram om elev har godkänt betyg (minst E) i
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem ämnen till.

Källor: 
1 kapitlet 3 § skollagen och 10 kapitlet 3 § skollagen.
www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/lovskola

http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/lovskola


3 b. Lovskolebetyg

Inrapportering av lovskolebetyg via Gymnasieantagningens E-tjänst Senast 2021-07-23

Betygsinläsning inför reservkörningen 24/7—30/7-21

En huvudman är skyldig att i anslutning till obligatoriskt anordnad lovskola erbjuda prövning för de elever som har gått ut 
årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
Det är viktigt att elever som uppnått godkänt resultat i lovskolan kan få detta bekräftat i ett nytt slutbetyg. Betyg efter 
prövning ska framgå av betygskatalogen. Om en elev har betyg i ämnet sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya 
betyget framgå.

Källor: 
1 kapitlet 3 § skollagen och 10 kapitlet 3 § skollagen.
www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/lovskola

http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/lovskola


4. Meddelande till Antagningskansli i elevens ansökan 
som påverkar i elevens ansökan 

Exempel:

- Planerar flytt

- Antagen till RIG/NIU

- Annat som behöver meddelas till mottagande Gymnasieantagning 

Skriv in meddelandet senast sista dagen i ansökningsperioden den 15/2 och 15/5.



5 a. Introduktionsprogram

Intresseanmälan för enskild elev görs ansökningswebben till Introduktionsprogram i 
ansökningsperioderna under vårterminen.

Hemkommunens beslut IM-program för intresseanmälan enskild elev
Reglering respektive Överenskommelse. - Laddas upp i Dexter.

Process och datum kommer i 
februari/mars.

Mottagande skolhuvudmans beslut till Reglering respektive   
Överenskommelse.

Process och datum kommer i 
februari/mars.

Skolkommunens besked om antagning till egna IM-program. Process och datum kommer i 
februari/mars.



5 b. Gymnasiesärskola

Eleven gör sin ansökan i ansökningswebben enligt tidplan

Hemkommunens tillhörighetsbeslut och yttrande/reglering till mottagande GY-sär Senast 1/3-21
Hemkommunens Yttrande och Reglering Individuellt program Process och datum kommer

i februari/mars.

Mottagande Gymnasiesärskola – meddelar till Gymnasieantagningen vilka 
elever som ska antas.

Process och datum kommer
i februari/mars.



Ansökan utanför samverkansområdet –

elev med hemkommun/vistelsekommun inom samverkansområdet. 

Elev gör sin ansökan via ansökningswebben www.skanegy.se

Tänk på att det är viktigt att eleven som söker till program utanför samverkansområdet söker till  
program som finns på den önskade skolan och den önskade orten.

Frågor om programutbudet utanför samverkansområdet besvaras av personal som hanterar programmet 
eleven vill söka till. Kontaktuppgifter finns via antagningskanslier.skr.se

Elevens skolkommuns/KAA:s kommuns Gymnasieantagningen söker ut elev med ansökan utanför SKV efter 
ansökningsperioderna under våren och mejlar ansökan med betyg/meddelande från elev till aktuell 
Gymnasieantagning.

Mer information som är viktig för ansökan till utbildningar utanför samverkansområdet
kommer att publiceras via www.kristianstad.se/gyantag-personal

http://www.skanegy.se/
http://www.kristianstad.se/gyantag-personal


Elevers inloggningsuppgifter gäller endast för ansökan till läsåret 21/22.

Inloggningsbrev skapas utifrån skolans elevuppgifter som har inkommit enligt 
tidplan för betyg mm.

15/1—15/9-21

Beställningsformulär för enskild elev  www.kristianstad.se/gyantag

Exempel:
elev har hemkommun/vistelsekommun i 1083, 1256, 1272, 1273, 1291, 1290 eller 
1293, men läser på skola utanför SKV, 
nyinflyttad elev till hemkommun/vistelsekommun eller skolkommun enligt ovan,  
elev läser på gymnasieutbildning i en av skolkommunerna ovan och ska läsa om på 
samma program och har hemkommun/vistelsekommun inom samverkansområdet, 
elev läser på gymnasieutbildning i en av skolkommunerna ovan, men vill byta program, 
elev planerar studier tillsammans med KAA och har hemkommun/vistelsekommun 
enligt ovan.

Via formulär från och 
med den 11/1-21

http://www.kristianstad.se/gyantag


 Inloggningsuppgifter till skolans/KAA:S elever utifrån inskickade underlag från avlämnande 
skola/motsvarande 
Mejlas från Gymnasieantagningen till elevens SYV/KAA i slutet på vecka 1, 2021 
 
- Be eleverna skriva in korrekt mobilnummer och sin privata mejladress i ansökningswebben! 
  OBS! Gäller inte för elever med skyddad identitet. 
 
- Be eleverna spara sina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt!  
  Elevernas inloggningsuppgifter är aktiva från och med den 15/1-21 till och med den 15/9-21 för  
  elever med hemkommun/vistelsekommun inom SKV!  
 
- Kopia på inloggningsuppgifter får eleven av sin SYV/KAA. 
   
- Alternativt loggar in i ansökningswebben med sitt Bank-ID/E-id

 
 
- Använder ansökningswebbens ”Glömt lösenord” 

 
Tänk på att det kan vara så att det är blir sista gången som elever inom samverkansområdet får 
kopia på sina inloggningsuppgifter via brev i slutet på juni 2021! 



Kvittenser
Elevens ansökan måste vara kvitterad för att eleven ska kunna se sitt preliminära besked 
samt för att se besked i den slutliga antagningen.

Kvittera = Eleven har relevanta val i ansökan senast sista dagen i ansökningsperiod under 
vårterminen VT21.

Elevens SYV/KAA kvitterar ansökan.

Arkivering:
På elevens skola. 
Elev på fristående skola via skolkommunens förvaltning.
Elev hos KAA via KAA:s förvaltning.
Elev med skyddad ID 
Tänk på att det inte skall framgå elevens riktiga uppgifter
på kvittensen eller på elevsidan.

Mejla elevens kvittens för kvittering till 
Gymnasieantagningen 
senast den 22 februari respektive den 21 maj.



Bilagor – i Dexter
Skäl annan ort 2021-02-15

Alt. 2020-05-15

Sista dag för uppladdning till elevens ansökan via SYV-rollen i Dexter.
(Gäller inte Skäl annan ort!)

2021-05-21

Hemkommunens beslut IM-program för intresseanmälan enskild elev
Reglering respektive Överenskommelse. - Laddas upp i Dexter.

Process och datum 
kommer i februari/mars.

Sista dag för mottagande skolhuvudman för beslut till fri kvot och 
dispens i engelska. Registreras i Dexter samt meddelas via formulär till  
Gymnasieantagningen.

2021-06-23

Pedagogiska övergångshandlingar plockas bort från Dexter. 2021-10-29

Mottagande skolhuvudman hämtar hemkommunens Reglering respektive  
Överenskommelse via Dexter - IM-program för intresseanmälan enskild elev. 
Skolhuvudmannens beslut skickas till hemkommunens beslutsfattare och  
Gymnasieantagningen. 

Process, mer 
information och datum 
kommer i februari/mars.



Ladda upp dokument i Dexter



Mallar i Dexter - Länkar



Bilagor som laddas upp till elevens ansökan i Dexter enligt tidplan.
* Mall finns till SYV-rollen i Dexter.

Dispens i engelska* och Fri kvot*, 
Utländska betyg*
- Avlämnande

Be eleven göra en realistisk och relevant ansökan till D respektive E. 
Använd mallarna som finns via SYV-inloggningen i Dexter.

Dispens i engelska och Fri kvot,  
Utländska betyg
- Mottagande skolhuvudman

Ta fram dokument och registrera ert beslut i Dexter meddela 
Samt mejla ert beslut om JA till Gymnasieantagningen 
antag@kristianstad.se

Skäl annan ort Eleven skriver det personliga brevet och lämnar det för uppladdning 
via sin SYV/KAA. Samt meddelande i sin meddelande om planerad 
flytt i sin ansökan.
Tänk på att ladda upp brevet och skriv in meddelandet i ansökan 
senast den 15/2 respektive 15/5.

Pedagogisk överlämning Mottagande skola som eleven blir antagen till kan öppna bilagan 
med Bank-ID-inloggning till en specifik roll.

mailto:antag@kristianstad.se


Elever med skyddad identitet
Elever med TF-nummer och Dossiernummer

Elever som planerar att söka till Gymnasiesärskolan
Inloggningsuppgifter till elever som läser på IM-program

Processkarta och information för beställning av 
inloggningsuppgifter

www.kristianstad.se/gyantag-betyg



Inloggningsuppgifter till personal

Beställningsformulär
Avbeställningsformulär

www.kristianstad.se/gyantag-personal

http://www.kristianstad.se/gyantag-personal


Mottagande skolhuvudman - Roller i Dexter respektive Analysmodulen

Testkörningar för mottagande skola vid test av sina 
organisationsplatser 

ROLL: Mottagande skola 

Funktionen redigera antal platser är öppen i Dexter ROLL: Admin kommun 
ROLL: Admin Friskola 

Beslut JA –
Dispens i engelska / Bilaga: Dispens_En
– Fri kvot / Bilaga: Fri_kvot

ROLL: Admin kommun bilaga Inloggning med Bank-ID 
ROLL: Adm. Friskola Bilaga Inloggning med Bank-ID

Välkomstbrev i Dexter/Skånegy –
Ladda upp som PDF-dokument. Visas för antagna elever

ROLL: Mottagande skola 

Uppropsinformation i Dexter/Skånegy: registrera uppropsdag, 
uppropstid och lokal 
Visas för antagna elever. 

ROLL: Admin kommun 
ROLL: Admin Friskola 

Pedagogisk överlämning 
- Öppnas för mottagande skolhuvudmän till vilken eleven har 
blivit antagen till. (Gäller EJ elev med Skyddad ID)

ROLL: Övergångshandlingar inloggning med Bank-ID 

Manuell reservantagning - Besked till mottagande skola om ny 
elev - Förändringslista i analys visas för mottagande skola 

ROLL: Mottagande skola 



Avlämnande skolpersonal/KAA - Roller i Dexter

Kvittera ansökan ROLL: SYV

Uppladdning av
- Dispens i engelska
- Fri kvot 
- Utländska betyg
- Pedagogisk överlämning
- Skäl annan ort

ROLL: SYV

Antagningslista för elever via SYV-sidan 
– Se Intagningsresultat 

ROLL: SYV

Avlämnande skola - Examensbevis Teknikprogrammet 
till dokument: Pedagogisk överlämning

ROLL: SYV

IM – Överenskommelse fristående skolhuvudman
IM – Reglering kommunal skolhuvudman

ROLL: SYV
ROLL: SYV



Gymnasiesärskolan

Elev gör sin ansökan via ansökningswebben www.skanegy.se

Hemkommunens tillhörighetsbeslut och yttrande/reglering till mottagande GY-sär
KOMPLETTERING från Handbok för gymnasieantagning 2021-2022; Hemkommunens beslut 
beträffande elevs tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

Mallar för yttrande respektive reglering kommer att laddas upp på Gymnasieantagningens 
hemsida som hemkommunens beslutsfattare hämtar och fyller i och skickar sedan till 
mottagande skolhuvudman samt en kopia till Gymnasieantagningen Kristianstad om elev har 
hemkommun inom området enligt inledningen.

15/2--1/3-21

Avlämnande skola deltar i processen för överlämning till mottagande GY-sär

Mottagande gymnasiesärskola meddelar till berörd Gymnasieantagning vilket program elev 
ska antas till så att det kan registreras och visas syns för eleven på elevens sida i 
ansökningswebben Skånegy.

Process, mer information och datum. Kommer i 
februari/mars

http://www.skanegy.se/


Inkomna frågor



Till 14/12-20

Fråga: Sekretesselever - får vi tilldelat tf-nummer från antagningen?

Svar: Processkarta och information för beställning av inloggningsuppgifter till elever med skyddad identitet 
publicerades den 11/12 på www.kristianstad.se/gyantag-betyg
Förhandsinformation har skickats den 9/12 till skolornas administratörer.

Fråga: Jag undrar när och hur elevernas inloggningsuppgifter skickas ut? 
När får vi inloggningsuppgifterna till eleverna?

Svar: Mejlas till SYV/KAA i slutet på vecka 1, 2021 till de skolor som har skickat in betyg/elevuppgifter enligt 
informationen som publicerades den 11/12 på www.kristianstad.se/gyantag-betyg
Förhandsinformation har skickats den 9/12 till skolornas administratörer.

Fråga: Jag såg att en punkt på agendan är testkonto. Jag undrar när dessa skickas ut?

Svar: Mejlas till SYV/KAA som har personliga inloggningsuppgifter till Dexter den 17/12.

http://www.kristianstad.se/gyantag-betyg
http://www.kristianstad.se/gyantag-betyg


Till 14/12-20

Fråga: Jag ska vara föräldraledig och en kollega ska ta hand om mina elever. Kan ni skicka inloggningsuppgifter till 
kollegan?

Svar: Din kollega beställer tillägg av skola till sitt konto genom att fylla i beställningsformulär för nyanställd personal 
via hemsidan: www.kristianstad.se/gyantag-personal

Fråga: Hur kan jag som mottagande skola veta om eleven kommit in på sitt sökta val om vi som skola tex ligger som 
7:handsval och eleven tex kommit in på sitt 4:handsval?

Svar: Fråga elevens tidigare SYV eller eleven själv. Elev kan endast bli antagen till ett program inom 
ansökningswebben i Skånegy.



Till 14/12-20

Fråga: Under hur lång tid har jag på grundskolan möjlighet att se det jag bifogat i bilagorna under respektive elev? 

Svar: Pedagogisk överlämning tas bort från Dexter 29/10-21.

Fråga: Finns det någon start och stopp tid för gymnasieskolorna kan läsa informationen i de bifogade bilagorna?

Svar: Pedagogisk överlämning öppnar för mottagande skola till vilken eleven har blivit antagen till den 1/7 och tas 
bort från Dexter 29/10-21. Övriga bilagor kan alla mottagande skolhuvudmän ta fram som eleven har sökt till 
inom ansökningswebben via Skånegy från den dag de laddas upp och framåt. 
Avlämnande SYV kan också se sina elevers bilagor enligt ovan. Se även information om vilken roll som kan ta fram 
bilagor ovan.



Till 14/12-20

Fråga: Har verkligen rätt personer på gymnasiet behörighet för att ta del av informationen från grundskolan? 
Det verkar ej vara så, det är önskvärt att även specialpedagogerna på gymnasiet har behörighet och möjlighet att 
ta del av informationen. Då det oftast är dessa och inte rektorerna, som ska planera in stöd för den berörda eleven.

Svar: Det är skolpersonal som beställer inloggningsuppgifter, men det är skolhuvudmannens rektor som utser 
skolpersonal som behöver ha tillgång till elevens bilagor. Det är inte tillåtet att ge tillåtelse av inloggningsuppgifter 
till personal som inte arbetar på skolan med eleverna.

Fråga: Hur man ska svara elever som undrar om de får tacka ja till sitt förstahandsval i olika antagningssystem, tex  
Kristianstad och Karlskrona. Vissa elever vill gardera sig. Jag önskar att det står något på Skånegy om detta som 
man som SYV kan hänvisa till.

Svar: Det är ett dilemma när elever vill gardera sig när det är olika antagningssystem och då de upptar plats från 
annan elev som är på reservplats. Det är också ett dilemma för mottagande skolhuvudman att få in elever på sin 
utbildning då det ibland först i samband med uppropet upptäcks att det är elever som inte kommer till 
utbildningen de är antagna till. Elever som väljer att gardera kan påverka flera andra elevers möjligheter till besked 
om gymnasieplats. 



Till 14/12-20

Fråga: Hur ska man resonera kring fri kvot ansökningar? I vilket sammanhang överses dessa av de mottagande 
skolorna? 

Svar: Ansökan i fri kvot går att göra till nationella program, programinriktat val eller yrkesintroduktion för 
grupper av elever. Eleven måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen.
Fri kvot innebär att ett begränsat antal platser ska avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter 
bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte 
utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. 

Det är mottagande skolhuvudman som fattar beslut och de får tillgång till underlag som är uppladdat enligt 
tidplanen via Dexter. 23/6-21 Sista dag för mottagande skolhuvudman för beslut till fri kvot och dispens i 
engelska. Eleven får se beslutet den 1/7-21.

Mer information: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-gymnasieskolan
https://www.skanegy.se/informationssida/fri-kvot-och-utlandska-betyg

http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-gymnasieskolan


Till 14/12-20

Fråga: Jag önskar att ni talar lite om gymnasiesärskolan. Om vad som gäller och så. Lite repetition om yttrande, 
avtal osv. 

Svar: Elev gör sin ansökan via ansökningswebben www.skanegy.se

Hemkommunens tillhörighetsbeslut och yttrande/reglering till mottagande GY-sär senast 1/3-21.

Mallar för yttrande respektive reglering kommer att laddas upp på Gymnasieantagningens hemsida som 
hemkommunens beslutsfattare hämtar och fyller i och skickar sedan till mottagande skolhuvudman samt en 
kopia till Gymnasieantagningen Kristianstad om elev har hemkommun inom området enligt inledningen.

Avlämnande skola deltar i processen för överlämning till mottagande GY-sär

Mottagande gymnasiesärskola meddelar till berörd Gymnasieantagning vilket program elev ska antas till så att 
det kan registreras och visas syns för eleven på elevens sida i ansökningswebben Skånegy.

Process, mer information och datum kommer i februari/mars.

http://www.skanegy.se/


Svar till den 15/12-20

Fråga: Listor med lediga platser under sent val period, kan syv få sådana?

KOPIA på motsvarande fråga på Skånegy www.skanegy.se/informationssida/vanliga-fragor:
Kan jag få veta om det finns det finns några lediga platser under reservantagningen?

KOPIA på svar från Skåneygy:
Placeringarna kan ändra sig från dag till dag. Det är därför svårt att ge besked i specifika frågor om lediga 
platser under reservantagningen. 
Vi hör av oss till den elev som står överst på reservlistan om en plats blir ledig.

Kompletterande svar från Gymnasieantagningen Kristianstad:

Det är även så att besked till elever och svar från elever förändras ofta även minut för minut och timme för 
timme under en arbetsdag. En möjlighet är att titta på listorna med meritvärdena på Skånegy:s hemsida där 
man kan få en uppfattning hur det såg ut vid slutantagningen den 1/7-20 till de Nationella programmen.
När det gäller ansökan till IMY/Yrkesintroduktion och IMV/Programinriktat val är där endast ett fåtal platser och 
ibland inga lediga platser. Det är då mycket viktigt att eleven har dessa val i ansökan senast den 15/5-21.



Bevarande och gallring - från Handbok för gymnasieantagning 2021-2022
* Myndigheterna motsvarar avtalskommunens kommunala skolenhet eller för avtalskommunens fristående 

skolor/KAA arkiveras handlingar hos dennes förvaltning.

I detta kapitel behandlas bestämmelser kring bevarande och gallring av handlingar.
Enligt arkivlagen 1990:782 3§ tredje stycket ska Myndigheternas* arkiv bevaras,
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar
2. behovet av information för rättskipningen, och
3. forskningens behov

I arkivlagen 1990:782 10§ anges att allmänna handlingar får gallras.
För dataskyddet ska lagringsminimering tillämpas i att personuppgifter sparas så länge som de behövs för ändamålet 
med personuppgiftsbehandlingen.
Myndigheten bör inrätta rutiner för gallring av personuppgifter med hänsyn till uppfyllandet av arkivlagen och 
dataskyddsförordningen.

Råd är utgivna av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Bevara och Gallra: 2 fjärde upplagan 2011 kap. 5 om 
antagning.



Utdrag från Handbok för gymnasieantagning 



Inloggningsuppgifter till personal

Beställningsformulär

(Manuell handläggning.)

www.kristianstad.se/gyantag-personal

Avbeställningsformulär

Om ni vet att en kollega har slutat, men kanske har glömt 
att göra avbeställningen kan du hjälpa oss med att avsluta 
kontot genom att fylla i formuläret.

www.kristianstad.se/gyantag-avbestallakonto

http://www.kristianstad.se/gyantag-personal
http://www.kristianstad.se/gyantag-avbestallakonto


Informationsmöte hos 
Gymnasieantagningen Kristianstad
Preliminärt via Google Meet eller i Kristianstad: 
• Inför antagning/reservantagning

Preliminärt: tisdagen den 4/5-21 kl 13-15
skolkommun 1083, 1256, 1272, 1273, 1291 och 1293

Preliminärt: onsdagen den 5/5-21 kl 13-15
skolkommun 1290

• Inför gymnasieansökan 

måndagen den 14/12 kl 9.30-11.30 via Google Meet: 
skolkommun 1083, 1256, 1272, 1273, 1291 och 1293

tisdagen den 15/12 kl 9.30-11.30 via Google Meet: skolkommun 1290   



Sammanfattningsvis…

Eleven i fokus 

I tid…  



Vi alla tillsammans med eleven i fokus



Alla pusselbitar behövs…



Komplettering utifrån frågor under mötet den 14/12-20

Hemkommunens tillhörighetsbeslut och yttrande/reglering till mottagande GY-sär

KOMPLETTERING: från Handbok för gymnasieantagning 2021-2022; Hemkommunens 
beslut beträffande elevs tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

den 15/2--1/3



Bevarande och gallring - från Handbok för gymnasieantagning 2021-2022
* Myndigheternas motsvarar avtalskommunens kommunala skolenhet eller för avtalskommunens 
fristående skolor arkiveras handlingar hos dennes förvaltning.

I detta kapitel behandlas bestämmelser kring bevarande och gallring av handlingar.
Enligt arkivlagen 1990:782 3§ tredje stycket ska Myndigheternas* arkiv bevaras,
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar
2. behovet av information för rättskipningen, och
3. forskningens behov

I arkivlagen 1990:782 10§ anges att allmänna handlingar får gallras.
För dataskyddet ska lagringsminimering tillämpas i att personuppgifter sparas
så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Myndigheten bör inrätta rutiner för gallring av personuppgifter med hänsyn till
uppfyllandet av arkivlagen och dataskyddsförordningen.

Råd är utgivna av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Bevara och Gallra: 2 fjärde upplagan 2011 kap. 5 om 
antagning.





Övrigt



Bild från antagningssystemet

• Folkbokföringskommun = Hemkommun och adress hämtas från Skatteverket

• Vistelsekommun för asylsökande - motsvarande hemkommun. Ändrad adress 
meddelas från elevens skola till Gymnasieantagningen

• Skolkommun = lägeskommun för skolan eleven läser på.

• Skola = skola som har inkommit från betygsfiler eller motsvarande och läggs in på 
SYV-listan



Läsa om årskurs 1 i samma program
• Elev som ska läsa om samma program i årskurs 1 ska göra sin ansökan via 

ansökningswebben på Skånegy.se 
Detta val görs då det är öppet för sent val på ansökningswebben 
den 25/4 - - 15/5-21

• Eleven beställer kopia på sina inloggningsuppgifter via formulär: www.kristianstad.se/gyantag

• Rektor är den som fattar beslut vilken elev som ska läsa och meddelar detta till 
Gymnasieantagningen Kristianstad via formulär. 
Elevens antagning registreras utifrån rektors underlag och som beslutad antagen till en plats 
till de ordinarie platserna. 

Sista datum för rektor att meddela antagningen via formulär – 18  juni 2021.

http://www.kristianstad.se/gyantag-inloggningsuppgifter


Exempel på hemsidor

Skolverkets Utbildningsguide utbildningsguiden.skolverket.se

Ansökningswebben Skånegy www.skanegy.se

Gymnasieantagningen Kristianstad www.kristianstad.se/gyantag-personal
www.kristianstad.se/gyantag

Gymnasieantagningar i Sverige antagningskanslier.skr.se

http://www.skanegy.se/
http://www.kristianstad.se/gyantag-personal
http://www.kristianstad.se/gyantag


Dispens i engelska

• Eleven ska bedömas ha förutsättningar att klara studierna på det sökta 
programmet.

• Eleven ska i gymnasieskolan erbjudas undervisning i engelska på 
grundskolenivå.

• Eleven måste vara behörig i övrigt till den sökta utbildningen. 
• Skriftligt omdöme ska bifogas.

Läs mer 
www.skanegy.se/informationssida/dispens-fran-krav-pa-betyg-i-engelska



Fri kvot
• ”Ett begränsat antal platser ska avsättas för dem som

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde 
framför de övriga sökande, eller

2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte 
utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.”

• Läs mer www.skanegy.se/informationssida/fri-kvot-och-
utlandska-betyg

• Företräde inom fri kvot kan endast ges till sökande som 
uppfyller behörighetskraven för sökt utbildning. 
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