
Välkommen!

Denna bild ser du i väntan på att de som har anmält sig 
till dagens digitala möte har loggat in.

Under tiden kan du läsa igenom nedanstående och göra dina förberedelser:

• Ha din mikrofon avstängd under mötet
• Om du kommer på en fråga som du inte tidigare har skickat in skriver du den i chatten.
• I slutet av mötet besvarar vi dels frågorna ni skickat in i förväg 

samt de frågor som kommit in i chatten.
• Presentationen kommer att publiceras på www.kristianstad.se/gyantag-information

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


Presentation 2021-05-06  

Målgrupp: Avlämnande och mottagande skolpersonal 
i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, 
Simrishamn och Hässleholm
som arbetar med elever som söker till och antas till 
gymnasieskola.

Plats: Google Meet

Dag och tid: Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 13.00 – 15.00



Antagning och ansökan - läsåret 2021/2022 

http://www.skanegy.se/


Personal på Gymnasieantagningen Kristianstad

Eva Åberg
Emilie Ekberg
Cecilia Nilsson

Antagningsansvarig (hlt)
Antagningssekreterare (dlt, säsongsanpassat)
Administratör fr.o.m. 24/5-2021 (dlt, säsongsanpassat)

E-post: antag@kristianstad.se

Telefonnummer: 044-13 61 61

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

mailto:antag@kristianstad.se
http://www.kristianstad.se/gyantag
http://www.kristianstad.se/gyantag-personal


Samverkansområdets gymnasieantagningar i Skåne och västra Blekinge

Helsingborg Karlshamn

Kristianstad Lund

Malmö Trelleborg

Ett gemensamt antagningssystem och en gemensam ansökningswebb i samverkansområdet –
www.skanegy.se 

Gymnasieantagningar till övriga delar av Sverige med flera olika antagningssystem:
antagningskanslier.skr.se



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.

Kopior: www.kristianstad.se/gyantag-avtaluppdrag

Avtalskommuner: 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och Östra Göinge  

Fristående mottagande huvudmän: Academy of Retail and Business, Drottning Blankas Gymnasium, Jensen 
Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, Praktiska Gymnasiet/fd. Framtidsgymnasiet, och 
Önnestadsgymnasiet.

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


Gymnasieantagningen Kristianstad

Skolkommuner med grundskolor 
– 42 grundskolor

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

Skolkommuner med gymnasieskolor 
– 21 gymnasieskolor

Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg 
och Östra Göinge



Gymnasieantagning Skolkommuner och hemkommuner

Kristianstad Bromölla (1272)

Hässleholm (1293)

Kristianstad (1290)

Osby (1273)

Simrishamn (1291)

Sölvesborg (1083) 

Östra Göinge (1256)



Exempel på hemsidor

Skolverkets Utbildningsguide utbildningsguiden.skolverket.se

Ansökningswebben Skånegy
Vanliga frågor och svar om 
gymnasieansökan

www.skanegy.se

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

Skollag och förordningar www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar

Skolverket www.skolverket.se

Gymnasieantagningar i Sverige antagningskanslier.skr.se

Räkna ut meritvärde utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/rakna-ut-ditt-meritvarde

http://www.skanegy.se/
http://www.kristianstad.se/gyantag-personal
http://www.kristianstad.se/gyantag
http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
http://www.skolverket.se/


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.  

www.kristianstad.se/personal

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


Inloggningsuppgifter till personal – Skånegy:s Dexter/Analysmodul

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


Bra att komma ihåg 
• Mejl- eller telefonfrågor till Gymnasieantagningen som 

gäller enskild elev: 
Uppge elevens personnummer (ÅÅMMDD-0000) och namn.

• Skriv in rätt uppgifter i beställningsformulär respektive 
anmälningsformulär.

• www.skanegy.se
Finns information som är kopplat till de olika delarna som händer inför 
och under gymnasieansökan, inför antagning och reservantagning, tidplan 
till eleven med mera. Informationen är anpassad utifrån aktualitet. 
Här finns också flera vanliga frågor och svar.

http://www.skanegy.se/


UTDRAG: Tidplan Gymnasievalet – läsåret 2021/2022 
April – Juni 2021

Aktivitet Period

Preliminärt besked - digitalt besked (fast datum) 15/4-21

Omval- och nyvalsperiod - Samt ansökan till T4 och läsa om åk 1. 25/4—15/5

Slutbetyg – inrapportering via E-tjänst – skolor i 
Simrishamn

Senast kl 11.00 den 10/6-21

Slutbetyg – inrapportering via E-tjänst – skolor i 
Hässleholm, Sölvesborg och Bromölla

Senast kl 11.00 den 11/6-21

Slutbetyg – inrapportering via E-tjänst – skolor i 
Osby, Kristianstad och Östra Göinge

Senast kl. 11.00 tisdagen den 15/6-21

Rättelse av ENSTAKA slutbetyg i grundskoleämne för ENSTAKA elevs 
vårterminsbetyg läst senast under vårterminen 2021. 
Gäller ej lovskolebetyg sommaren 2021. 

Senast kl 11.00 den 18/6-21



UTDRAG: Tidplan Gymnasievalet – läsåret 2021/2022 
Juli – September 2021

Aktivitet Period

Slutligt antagningsbesked – även i avlämnande SYV-lista 1/7-21

Svara på antagningsbesked 1--23/7-21

Inrapportering av lovskolebetyg via E-tjänst Senast 23/7-21

Inrapportering av rättelse av betyg/slutbetyg ny elev via E-tjänst Senast 23/7-21

Reservantagning – även via avlämnande SYV-lista 10/8 – 13/9



Sveriges regering beslutade 15 december 2004 att slopa annandag pingst som helgdag.
Nationaldagen har sedan 2005 ersatt Annandag pingst som röd helgdag i den svenska kalendern.



Ansökan



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

Inloggningsbrev skapas i första hand utifrån skolans elevuppgifter som har 
inkommit enligt tidplan med HT-betyg mm.

December 2021

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

Senast kl. 15.00 den 
14/5-21 via formulär

Beställningen 
administreras endast 
utifrån beställning via 
formulär.

http://www.kristianstad.se/gyantag


Sista timmen för sökande att beställa nya 
inloggningsuppgifter under VT21

• Senast kl 15.00
• den 14/5-21
• endast via formulär: www.kristianstad.se/gyantag

• Sista ansökningsdag vårterminen 2021
- den 15/5-21
- kl 23.59
www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum

http://www.kristianstad.se/gyantag


Ansökan till Gymnasieutbildning inom samverkansområdet –

elev med hemkommun/vistelsekommun inom samverkansområdet. 

Elev gör sin ansökan via ansökningswebben www.skanegy.se

Valordning
Preliminärt betyg och Slutbetyg

Lovskola respektive Lovskolebetyg

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

Gymnasiesärskola

http://www.skanegy.se/


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

IMS/Språkintroduktion beroende på språkplacering

Val som inte finns med i ansökan senast den 15/5-21 
– eleven får göra sent omval i augusti-september 2021.



Meddelande i elevens ansökan ej start program
Eleven kan ta bort utbildningen i sin ansökan med ej start
under omvalsperioden.
Eleven kan under omvalsperioden lägga till en annan utbildning i 
sin ansökan som ersätter den inställda utbildningen.
Gymnasieantagningen tar bort det inställda programmet i elevens 
ansökan efter omvalsperioden och senast före sista 
slutantantagningskörningen till den 1/7.

Tänk på att det är utbildningens skolhuvudman som beslutar om 
en utbildning inte startar. Det är även skolhuvudmannen som 
meddelar till eleven och Gymnasieantagningen att utbildningen 
inte startar.



Exempel på ansökningar



Elevs val - 1

Fråga: 
Vad är det som gör att eleven inte har blivit preliminärt antagen?

Elevens val                     Elevens höstterminsbetyg
IMVEK
IMVSA
IMVNA
IMVES

Svar: 
Hur hade du svarat?



Elevs val - 2

Fråga: 
Borde eleven komplettera eller inte komplettera sin ansökan senast den 15/5-21?

Elevens val                                               Elevens betyg
SA Skola X Obehörig
SA Skola Z Obehörig
BA Skola W Obehörig
BA Skola C Obehörig
IMA Skola Z Behörig

Svar: 
Hur hade du svarat?



Elevs val - 3

Fråga: 
Borde eleven komplettera eller inte komplettera sin ansökan senast den 15/5-21?

Elevens val                                               Elevens betyg

FT Skola X Obehörig
FT Skola Z Obehörig
IMVFT Skola W Obehörig
IMVFT Skola C Obehörig

Svar: 
Hur hade du svarat?



Elevs val - 4

Fråga: 
Borde eleven kompletterat eller inte kompletterat sin ansökan under omvalsperioden senast den 15/5-20?

Elevens val 

Program Preliminärt besked Slutantagning 1/7
SA Prel. antagen Obehörig
EK Obehörig
BF Obehörig
HA Obehörig
HT Obehörig

Elevens betyg

Svar: 
Hur hade du svarat?



Elevs val - 5

Fråga: Vi har satt de ordinarie programmen först och därefter de programinriktade såsom jag läst mig till. 
Eleven vill dock nu hellre komma in på programinriktat val till t.ex. Samhällsvetenskapsprogrammet, än på Vård 
och Omsorg. Ska eleven då sätta Vård och omsorg allra sist i sin ansökan?

Svar: Hur hade du svarat eleven?

RANGORDNA DINA VAL  www.skanegy.se/informationssida/om-dina-val
När du har bestämt dig för vilka program och skolor du vill söka till ska du rangordna dina val i ansökan. 
Det betyder att du sätter utbildningen du helst vill gå överst i din ansökan, den du kan tänka dig i andra hand 
som nummer två och så vidare.

Valordning 1 Behörig HT-betyg Omval? Prelantagen
SA Obehörig
EK Obehörig
HU Obehörig
VO Behörig Ja
IMVSA Behörig
IMVEK Behörig
IMVHU Behörig
IMVVO Obehörig

http://www.skanegy.se/informationssida/om-dina-val

Blad1

		Valordning 1		Behörig HT-betyg		Omval? 		Prelantagen

		SA		Obehörig

		EK		Obehörig

		HU		Obehörig

		VO		Behörig				Ja

		IMVSA		Behörig

		IMVEK		Behörig

		IMVHU		Behörig

		IMVVO		Obehörig







Läsa om årskurs 1 i samma program på samma skola

Elev som ska läsa om samma program i årskurs 1 på samma skola 
ska göra sin ansökan via ansökningswebben på Skånegy.se 
Detta val görs då det är öppet för sent val i ansökningswebben. 

Senast under 
omvalsperioden
25/4 - - 15/5-21

Eleven beställer uppdatering av sitt tidigare ansökningskonto 
genom att fylla i beställningsformulär www.kristianstad.se/gyantag
och får därefter inloggningsuppgifter.

Senast den 14/5-21 
kl 15.00

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. 

Senast den 23/6-21

http://www.kristianstad.se/gyantag


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.

www.kristianstad.se/gyantag-personal

Mottagande skolhuvudmans beslut till Reglering respektive   
Överenskommelse.

www.kristianstad.se/gyantag-personal

Skolkommunens besked om antagning till egna IM-program. www.kristianstad.se/gyantag-personal



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
till mottagande skolhuvudman

Mottagande Gymnasiesärskola – meddelar till Gymnasieantagningen vilka 
elever som ska antas med kopia på yttrande/reglering

Senast 23/6-21

Publiceras på elevens sida i Skånegy 1/7



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 
Flertalet visar också sitt programutbud utan inloggning på deras sida för Gymnasievalet.

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

Tänk på att be eleven ge sitt svar så att eleven inte är dubbelantagen och spärrar plats för annan elev.

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


Meddelande till Antagningskansli i elevens ansökan 
som påverkar i elevens ansökan 

Meddelandet kan läsas av Gymnasieantagningarnas personal som arbetar inom Skånegy:s
samverkansområde.

Exempel:
- Planerar flytt (ange till vilken ort/kommun samt datum/månad)

- Antagen till RIG/NIU tillsammans med till vilket program, ort och idrott.

- Särskilt skäl, exempelvis placeringsintyg från hemkommunens socialförvaltning

- Annat som behöver meddelas till mottagande Gymnasieantagning

- Meddelandet i elevens ansökan kopieras manuellt till ansökan som skickas från 
gymnasieantagningarna inom Skånegy till mottagande gymnasieantagning 
antagningskanslier.skr.se 

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



Bra att komma ihåg
• Frågor om program och skolor utanför samverkansområdet fås via kontakt med 

aktuell gymnasieantagning, finns vissa som har egen antagning men då finns även 
deras kontaktuppgifter på www.antagningskanslier.skr.se

Flertalet visar också sitt programutbud utan inloggning på deras sida för 
Gymnasievalet.

• Markera i elevens ansökan om programmet är till en friskola.

• Har eleven skrivit in meddelande i sin ansökan som är viktigt för mottagande och 
avlämnande gymnasieantagning?

• Det inkommer en del frågor där ansökningar innehåller fel på exempelvis 
programmet finns inte, ort, skola och att det är inskrivet fel skolhuvudmannaskap 
till sökt utbildning.

http://www.antagningskanslier.skr.se/


Bilagor – i Dexter
Skäl annan ort
- Särskild skäl, exempelvis, placeringsintyg från socialtjänsten

2021-02-15
Alt. 2020-05-15

Sista dag för uppladdning till elevens ansökan via SYV-rollen i Dexter.
(Finns undantag)

2021-05-21

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

www.kristianstad.se/
gyantag-personal

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. 

www.kristianstad.se/gyantag
-personal



Mallar i Dexter - Länkar



Ladda upp dokument i Dexter



Kontroll av uppladdad bilaga – SYV-rollen avl.



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 F. 
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.
Kontakta Gymnasieantagningen för besked om det gäller socialtjänstens 
placeringsintyg.

Pedagogisk överlämning Mottagande skola som eleven blir antagen till kan öppna bilagan med 
Bank-ID-inloggning till en specifik roll.
Vanliga frågor och svar 
www.kristianstad.se/gyantag-pedagogiskoverlamning

mailto:antag@kristianstad.se
http://www.kristianstad.se/gyantag-pedagogiskoverlamning


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.

MALL för ifyllnad: finns via SYV-inloggningen i Dexter.

Mer information finns bland annat på
www.skanegy.se/informationssida/dispens-fran-krav-pa-betyg-i-engelska

• BESLUTSFATTARE: Mottagande skolhuvudman

http://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.”

• Mer information finns bland annat på 
www.skanegy.se/informationssida/fri-kvot-och-utlandska-betyg

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

• BESLUTSFATTARE: Mottagande skolhuvudman

http://www.skanegy.se/informationssida/fri-kvot-och-utlandska-betyg


Inkommen mejlfråga

Fråga: Jag har en elev på IM som vill söka på ”fri kvot” till en riksrekryterande utbildning. Eleven har haft 
medicinska/sociala skäl i åk.9 och det är med detta som grund eleven vill söka fri kvot. Grundskolan kommer att 
lämna ett utlåtande om elevens situation i åk.9. På IM har vi ingen särskild information om eleven. Hen har 
bara läst ett ämne hos oss. 
Kan eleven söka i fri kvot trots att skälen finns ett år tillbaka i tiden? Ska vi som avlämnande skola skicka in 
blanketten, men med grundskolans och läkares utlåtande?

Svar: Hur hade du svarat?



Utländska betyg
Krav för elev med utländska grundskolebetyg som vill söka till gymnasieskola i 
Sverige.
• Folkbokföring i aktuell kommun i Sverige
• Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk
• Betyg som motsvarar kraven till sökt utbildning
• Studie- och yrkesvägledare i hemkommunen eller på sökt gymnasieskola 

tillhandahåller ansökningsblankett ”Fri kvot” samt ”Översättning av 
utländskt betyg”.

• Eleven ansöker om inloggningsuppgifter till SkåneGy och laddar upp 
Personbevis samt Betyg via formulär på www.kristianstad.se/gyantag

• Mottagande skolhuvudman fattar beslut om behörighet och möjlighet att 
erbjuda plats.

http://www.kristianstad.se/gyantag


Pedagogisk överlämning
Information om pedagogisk överlämning mellan skolformer vid ansökan till 
gymnasieutbildning.

Exempel från
Vanliga frågor och svar www.kristianstad.se/gyantag-pedagogiskoverlamning

• Vem ansvarar för att mottagande gymnasieskola får den pedagogiska överlämningen?

Det är personal på avlämnande skola eller motsvarande som har dokumentationen 
som tillser att mottagande gymnasieskola får tillgång till underlaget.

• Vem ansvarar för att ta del av uppladdade bilagor i Dexter med pedagogisk 
överlämning?

Mottagande skolpersonal inom samverkansområdet ansvarar för att ta del av 
uppladdad dokumentation i Dexter.

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


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

Avlämnande och Mottagande skola

SYV på avlämnande skola ber eleven kontakta skolpersonal, vanligtvis rektor, på den skola eleven blir 
antagen till för inskrivning på rätt sätt hos den nya skolan. 

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


Kvittenser – via SYV-rollen i Dexter
Elevens ansökan måste vara kvitterad för att eleven ska kunna se sitt besked på sin sida i Skånegy.
Gäller både den preliminära antagningen som visas i april och till slutantagningen som visas den 1/7.
Kvittera elevens ansökan = 
Eleven har relevanta val i ansökan senast sista dagen i ansökningsperioderna under vårterminen VT21.

Rekommenderas att SYV kvitterar elevens ansökan senast den 2 april respektive 2 juni.
Elevens SYV/KAA kvitterar ansökan.

Arkivering:
På elevens skola eller enligt skolkommunens beslut inom organisationen. 
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.





Slutbetyg i grundskoleämne

Grundskolebetyg skall inrapporteras 
i Gymnasieantagningens E-tjänst!

Tidplan för inrapportering av grundskolebetyg 
samt E-tjänsten finns via 

www.kristianstad.se/gyantag-betyg

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


Slutbetyg och Preliminärt betyg
Slutbetyg i grundskoleämnen – från grundskola för kurser som är lästa på vårterminen.
Alternativt slutbetyg i grundskoleämne som är lästa på ett IM-program.

Det är med slutbetygen som eleven söker vidare till gymnasieutbildning. 

Ej lovskolebetyg som är godkända efter vårterminens slut.

Se tidplan för inrapportering: www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Preliminärt betyg i grundskoleämnen - 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).

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


TIDPLAN inrapportering av slutbetyg! – del 1
Tidplan för inrapportering av slutbetyg i grundskoleämnen till 
gymnasieantagningarna gäller hela samverkansområdet Skåne och västra Blekinge 
(ej Karlskrona)! 

Tidplanen är även godkänd i Skånes kommuners förvaltningschefsgrupp och 
skolkommuners verksamhetschefer/motsvarande. 

Vilka betyg ska inrapporteras via Gymnasieantagningen Kristianstads E-tjänst: 
www.kristianstad.se/gyantag-betyg

- Årskurs 9:s slutbetyg från grundskolor 
- Slutbetyg i grundskoleämnen från IM-program/motsvarande.
- Utländska grundskolebetyg

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


TIDPLAN uppladdning av slutbetyg! – del 2
Gymnasieantagningarnas sista dag att importera slutbetyg i antagningssystemet: 2021-06-16.

Gymnasieantagningarna ska också skicka vidare elevers betyg om de har sökt till utbildningar 
som handläggs av gymnasieantagningar utanför vårt samverkansområde.

Mottagande skolhuvudmän ska fatta olika beslut och skicka in dessa till Gymnasieantagningarna som 
exempelvis påverkar elever som har ansökt om fri kvot*, dispens i engelska* och även planeringen av sin 
egen organisation* antagning till IM-program utifrån importerade slutbetyg.

Sista dag för mottagande skolhuvudman att skicka in sitt beslut* till Gymnasieantagningarna 
är senast 23/6-21.



Dag och tid Skolkommun

10 juni, senast kl 11 Simrishamn

11 juni, senast kl 11 Hässleholm, Sölvesborg och Bromölla

15 juni, senast kl 11 Osby, Kristianstad och Östra Göinge

TIDPLAN inrapportering av slutbetyg! – del 3

Rättelse av ENSTAKA slutbetyg i grundskoleämne för ENSTAKA elevs vårterminsbetyg. Gäller ej lovskolebetyg sommaren 2021. 
Inrapportering från skolan via Gymnasieantagningens E-tjänst senast kl 11.00 den 18/6-21 

Gymnasieantagningarnas personal inom samverkansområdet registrerar rättelser i antagningssystemet senast: 18/6-21.



Vad står siffran 3 för som några elever har i en 
del ämnen?
• Det är en siffra som är registrerad till ett skolämne i skolans betygsfil 

som är inrapporterad till Gymnasieantagningen.
Efter importen av betygsfilen till antagningssystemet visas detta även 
på elevens betygssida i ansökningswebben.

Siffror:
1: används för ämnen där eleven ej nått de uppställda målen
2: används för ämnen som ej ingår i elevens utbildning 
3: används för ämnen som läses under anpassad studiegång



Varför är eleven obehörig till IMA? Bild 1 av 3

• Felet beror på att det inte finns registrerat
siffran 2 till M2 Språkval i inrapporterad betygsfil från skolan.



Testelev – Behörig IMA när det är reg 2 i kurser 
eleven inte har läst – bild 2 av 3



Testelev – Behörig IMA när det är reg 2 i 
kurser eleven inte har läst – bild 3 av 3

B/BJS = Behörig = J
B/BJS = Obehörig = S



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.

Källa: 
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


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


Inför antagning – mottagande skolhuvudman



Mottagande skolhuvudman - Roller i Dexter respektive Analysmodulen 
ges efter ansökan via Gymnasieantagningen till skolpersonal som arbetar på aktuell skolenhet 

inom något av nedanstående områden.

Testkörningar för mottagande skola vid test av sina 
organisationsplatser
Datum finns via www.kristianstad.se/gyantag-tidplan

ROLL: Mottagande skola 

Funktionen redigera antal platser är öppen i Dexter 
Datum finns via www.kristianstad.se/gyantag-tidplan

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 – Senast 30/6-21
Ladda upp som PDF-dokument, max 6 Mb. 
Visas för antagna elever.

ROLL: Mottagande skola 

Uppropsinformation i Dexter/Skånegy: Registrera uppropsdag, 
uppropstid och lokal – Senast 30/6-21
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 



Mottagande skola – Manual för analysmodulen 



Besked från Mottagande skolhuvudman

• Laddas upp till Gymnasieantagningen via formulär
www.kristianstad.se/gyantag-mottagandeskola

• Vissa beslut registreras även av mottagande skolhuvudman i Dexter, 
www.skanegy.se

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


Datum
- SENAST

Aktivitet Vem

23/6 Positivt besked till ansökan om fri kvot
- Formulär och Dexter

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Positivt besked till ansökan om fri kvot och utländskt betyg
- Formulär och Dexter

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Positivt besked till ansökan om dispens i engelska
- Formulär och Dexter

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Besked om manuell antagning till skolans IM-program
(IMY, IMS och IMV för enskild elev) - Formulär

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Besked om manuell antagning till skolans Gymnasiesärskoleprogram
- Formulär

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Rektors beslut med elev som får läsa om årskurs 1 på samma nationella 
program. Eleven ska ha sökt till programmet via ansökningswebben 
senast den 15 maj. – Formulär

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Rektors besked om manuell antagning av elev som har fått beslut från 
SPSM/Specialpedagogiska skolmyndigheten - Formulär

Mottagande 
skolhuvudman



Datum
- SENAST

Aktivitet Vem

23/6 Positivt besked till Reglering
- hemkommunens beslut hämtas från Dexter.
Mottagande skolhuvudmans besked om beviljat mottagande laddas upp via 
formulär. Gymnasieantagningens personal gör manuell registrering och antagning i 
antagningssystemet.

Mottagande 
skolhuvudman

23/6 Positivt besked till Överenskommelse
- hemkommunens beslut hämtas från Dexter.
Mottagande skolhuvudmans besked om beviljat mottagande laddas upp via 
formulär. Gymnasieantagningens personal gör manuell registrering och antagning i 
antagningssystemet.

Mottagande 
skolhuvudman

28/6 Brev till eleverna med kopia på deras inloggningsuppgifter som de har fått 
till ansökningswebben.

- Troligen sista året som det skickas kopia på inloggningsuppgifter till eleverna 
från Gymnasieantagningarna inom samverkansområdet, Skånegy. 

GY-antagningens 
personal



Registrera era kontaktuppgifter i IKE 
senast 30/6-21

Skriv även in skolans funktionsadress.
Exempel på funktionsadress: antag@kristianstad.se

mailto:antag@kristianstad.se


Ändra platser under reservantagningen.

• Om ni vill ändra platser under reservantagningen ska ni fylla i 
formuläret som kommer att publiceras inför reservantagningen på 
www.kristianstad.se/gyantag-personal

• Tänk på att om ni vill sänka antalet platser och vi har erbjudit elev 
plats kan antalet platser ändras först efter att eleven har gett sitt svar.

• Deadline för att meddela ändring av platser är senast dagen före 
önskad ändring.

• www.kristianstad.se/gyantag-tidplan

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


Antagning

Reservantagning





Datum Aktivitet Vem

1 - - 23/7 Svarsperiod i Skånegy:s ansökningswebb

Svarsalternativen finns på
www.skanegy.se/informationssida/svara-pa-ditt-antagningsbesked

Elev

6 - - 21/7 Semesterstängt på Gymnasieantagningen Kristianstad. GY-antagningens 
personal

6 - - 21/7 Personal på Medborgarcenter besvarar enklare frågor tfn: 044-13 61 61 
och antag@kristianstad.se

MC:s personal

23/7 Sista dag för skolor att inrapportera lovskolebetyg alternativt skolans 
inrapportering av rättelse av slutbetyg, ny elevs slutbetyg i 
grundskoleämne. 
Görs via E-tjänsten: www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Skolpersonal

http://www.skanegy.se/informationssida/svara-pa-ditt-antagningsbesked


Datum Aktivitet Vem

24/7 - - 3/8 Gymnasieantagningens personal kontaktar elever som har tackat nej till sin 
plats under svarsperioden.

Görs via sms, telefon mobil, som finns i  ansökningswebben.

GY-antagningens 
personal

24 - - 30/7 Gymnasieantagningarna importerar betygsfiler/manuell registrering av 
betygsdokument som har inkommit senast 23/7.

GY-antagningens 
personal

30/7 Systemansvarig importerar folkbokföringsadresser från skatteverket till 
antagningssystemet för elever med personnummer. 

Systemansvarig 
i Lund 

30/7 Skolpersonal som har elever med TF-nummer meddelar till 
Gymnasieantagningen elevens ändrade adressuppgifter och 
vistelsekommun.

Skolpersonal



Datum Hemsida – kopia från Vem

13/8
Fredag

www.drottningblanka.se/kristianstad/var-skola/terminstider/ Drottning Blankas
gymnasieskola i Kristianstad

16/8
Måndag

www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/lasarstider-och-lov.html Hässleholm

18/8
Onsdag

http://furulundsskolan.se/L%C3%A4s%C3%A5rstider_20_21 Sölvesborg

19/8
Torsdag

www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola/lov-och-lasar/ Kristianstad
(Se även rad 2 ovan.)

20/8
Onsdag

www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/lasarstider-gymnasieskolan.html Osby

23/8
Måndag

www.ostragoinge.se/guc/terminstider/ Östra Göinge

23/8
Måndag

www.simrishamn.se/wp-content/uploads/2021/03/lasarstider-2021-2022-1.pdf Simrishamn

Terminsstart HT21

http://www.drottningblanka.se/kristianstad/var-skola/terminstider/
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/lasarstider-och-lov.html
http://furulundsskolan.se/L%C3%A4s%C3%A5rstider_20_21
http://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola/lov-och-lasar/
http://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/lasarstider-gymnasieskolan.html
http://www.ostragoinge.se/guc/terminstider/
http://www.simrishamn.se/wp-content/uploads/2021/03/lasarstider-2021-2022-1.pdf


Vad gäller för en elev som inte kommer de första 
dagarna på utbildningen den första terminen?
• En elev anses ha avslutat sin utbildning om eleven inte kommer till den 

utbildning som eleven har antagits till och inte heller anmäler giltig orsak 
att utebli inom tre dagar efter det att den första terminen har startat.

• När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan ansvarig 
huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta 
till hemkommunen.

• Källor: 
12 kapitlet 3 § gymnasieförordningen och 15 kapitlet 15 § skollagen.

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



Meddela omgående om elev ska tas bort 
från utbildning

• Formulär kommer att publiceras på www.kristianstad.se/gyantag

• Viktigt att elever inte är dubbelantagen till gymnasieutbildning oavsett om 
eleven är antagen till utbildning inom eller utanför samverkansområdet
Blir fel i betalningssystemen!

Från Skånegy: 
Det räcker inte att du tackar ja för att behålla din plats. 
Det är även viktigt att du går på uppropet på din gymnasieskola.



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



Datum Aktivitet Vem

1/7- - 14/9 Positivt besked till Reglering
- hemkommunens beslut hämtas från Dexter.
Mottagande skolhuvudmans besked om beviljat mottagande laddas upp via 
formulär. Gymnasieantagningens personal gör manuell registrering och antagning 
i antagningssystemet.

Mottagande 
skolhuvudman

1/7- - 14/9 Positivt besked till Överenskommelse
- hemkommunens beslut hämtas från Dexter.
Mottagande skolhuvudmans besked om beviljat mottagande laddas upp via 
formulär. Gymnasieantagningens personal gör manuell registrering och antagning 
i antagningssystemet.

Mottagande 
skolhuvudman



Datum Aktivitet Vem

2 - - 4/8 Manuell rättning i antagningssystemet av hemkommun utifrån skatteverkets 
uppdatering.
Samt rättning av vistelsekommun och adresser som inkommit från 
skolpersonal för elev med TF-nummer.

GY-antagningens 
personal

6/8 Digitalt besked i Skånegy till elever efter maskinell reservantagningskörning. Systemansvarig 
öppnar för visning

9/8 Digitalt svarsbesked i ansökningswebben till reservantagningskörningen som 
publicerades den 6 augusti.

Elev



Från 
www.skanegy.se/informationssida/vanliga-fragor

Jag har gått i sommarskola/lovskola och blivit behörig. 
Ska jag tacka ja till min plats på ett introduktionsprogram?
(Gäller även sent inkomna rättelser av slutbetyg i grundskoleämnen.)

• Om du blivit antagen till ett introduktionsprogram tidigare blir du obehörig till det 
om du blir behörig till ett nationellt program. När vi har fått in ditt nya betyg 
lägger vi in det i antagningssystemet. Vi tar då bort din plats på 
introduktionsprogrammet. Istället blir du reservplacerad till de nationella 
program du har sökt och blivit behörig till.

• Från 6 augusti kan du se reservantagningen på ansökningswebben. Du får även 
besked via brev. Du får antingen en plats på något av de nationella program du 
sökt om det finns lediga platser eller får du ett reservnummer. Om du blivit reserv 
i beskedet 6 augusti hör vi av oss via sms om du blir erbjuden en plats längre 
fram.



Datum Aktivitet Vem

10/8 Antagningsfiler till mottagande gymnasieskolor. GY-antagningens 
personal

10/8 Gymnasieantagningarna påbörjar registrering av sena omval i 
antagningssystemet.

GY-antagningens 
personal

10/8 Manuell reservantagning påbörjas. Sms skickas till eleverna till mobilnumret 
som är angivet i elevens ansökan Telefon, mobil: 
Tänk på att det är kort svarstid. Om inget svar inkommer räknas det som att 
eleven tackar nej och reservplatsen stryks. 

GY-antagningens 
personal



Reservantagning

• www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum



www.skanegy.se/informationssida/vanliga-fragor

• Kan jag få veta om det finns det finns några lediga platser under 
reservantagningen?

• 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.



Sent omval – Ej publicerat till eleven!

Information publiceras inför reservantagningen på 
Skånegy:s hemsida.

Datum Aktivitet Vem

9/8 Sent omval öppnas i ansökningswebben.

Tänk på att kvittensen omgående skall laddas upp via formulär som kommer att 
publiceras på www.kristianstad.se/gyantag alternativt mejlas till antag@kristianstad.se
för kvittering och registrering i antagningssystemet. 
Kan även lämnas in i Rådhus Skåne.

Elev

http://www.kristianstad.se/gyantag
mailto:antag@kristianstad.se


Manuell reservantagning – sms 10/8—14/9

• Påminn eleverna om att ha rätt mobilnummer ifyllt i ansökan.

• Sms skickas från Gymnasieantagningen via Dexter 
till telefon mobil som finns inskrivet i elevens ansökan.



Vem får besked om reservplats den 10/8—14/9?
• Turordning www.skanegy.se/informationssida/reservantagning

Reservlista 1 - gjort valet senast den 15/5-21 
Behörig elev med högst meritvärde. 
Eleven ser sin reservplacering på sin sida i ansökningswebben.

När reservlista 1 är tömd påbörjas arbetet med 

Reservlista 2 – gjort sent omval från den 10/8—13/9 
Eleven har skickat in undertecknad kvittens till Gymnasieantagningen.
Det sena omvalet är registrerat i antagningssystemet
Behörig elev med högst meritvärde den dag då det finns en ledig plats
får sms-erbjudandet.
När reservlista 2 är tömd påbörjas arbetet med

Reservlista 3 – elever som har fått beslut om andra hands mottagning. 
Kommunal skolhuvudman ansvarar för att meddela till Gymnasieantagningen om när de bedömer 
eleverna på denna lista ska meddelas besked om reservplats.



Sms - Erbjuden reservplats på 
förmiddagen måndag-fredag 

• Om eleven blir erbjuden reservplats på förmiddagen måndag-fredag ska eleven svara inom 8 timmar, 
dock senast kl 16.00 samma dag. 

Svaret meddelar eleven via GY-antagningens formulär: www.kristianstad.se/gyantag-svartillreservplats

• Om eleven tackar JA senast kl 16.00 helgfri vardag registreras svaret i antagningssystemet under 
kontorstid samma dag.

Eleven får besked på att komma till skolans reception kl 10.00 nästkommande vardag.

• Nästkommande dag för mottagande skolpersonal:

Skolpersonal med rollen mottagande skola kan se beskedet i Analysmodulens förändringshistorik.
Samt via e-postmeddelande från Systemmeddelande från Regional IKE till de skolhuvudmannen har 
registrerat som sina e-postmottagare. Rekommenderas även att ni registrerar skolans funktionsadress. 

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


Sms - erbjuden reservplats på 
eftermiddagen måndag-torsdag 

• Om eleven blir erbjuden reservplats på eftermiddagen måndag-torsdag ska eleven svara senast nästa 
morgon kl 08.00.

Svaret meddelar eleven via GY-antagningens formulär: www.kristianstad.se/gyantag-svartillreservplats

• Om eleven tackar JA senast kl 08.00 på fredagen registreras svaret i antagningssystemet under kontorstid 
samma dag.

Eleven får besked på att komma till skolans reception kl 10.00  nästkommande vardag.

• Nästkommande vardag för mottagande skolpersonal:

Skolpersonal med rollen mottagande skola kan se beskedet nästkommande vardag i Analysmodulens 
förändringshistorik. Samt via e-postmeddelande nästkommande vardag från Systemmeddelande från 
Regional IKE till de skolhuvudmannen har registrerat som sina e-postmottagare. 
Rekommenderas även att ni registrerar skolans funktionsadress.  

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


• Om eleven blir erbjuden en reservplats på fredag eftermiddag ska eleven svara senast kl 8 på måndagen.

Svaret meddelar eleven via GY-antagningens formulär: www.kristianstad.se/gyantag-svartillreservplats

• Om eleven tackar JA senast kl 08.00 på fredagen registreras svaret i antagningssystemet under kontorstid 
samma dag.

Eleven får besked på att komma till skolans reception kl 10.00  nästkommande vardag.

• Nästkommande vardag för mottagande skolpersonal:
Skolpersonal med rollen mottagande skola kan se beskedet nästkommande vardag i Analysmodulens 
förändringshistorik. Samt via e-postmeddelande nästkommande vardag från Systemmeddelande från Regional 
IKE till de skolhuvudmannen har registrerat som sina e-postmottagare. Rekommenderas även att ni registrerar 
skolans funktionsadress.  

Sms - erbjuden reservplats på 
fredag eftermiddag

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


Eleven saknas i analysmodulen 
under den manuella reservantagningen

• Om eleven kommer till skolan och visar upp ett sms från 
Gymnasieantagningen, men uppgifterna saknas i Analysmodulen och 
Regional IKE mejlar skolpersonalen fråga till antag@kristianstad.se
Gymnasieantagningen för besked så att inte någon annan elev har hunnit få 
erbjudande om reservplatsen.

• Om ingen ny elev har fått sms-erbjudandet och mottagande skola 
godkänner att eleven har glömt att svara till Gymnasieantagningen i rätt tid 
får eleven omgående registrera sitt svar i Gymnasieantagningens formulär
www.krisitianstad.se/gyantag-svartillreservplats

mailto:antag@kristianstad.se
http://www.krisitianstad.se/gyantag-svartillreservplats


Eleven uteblir med svar till sms:et

• Om eleven inte svarar enligt angiven tid stryks elevens reservplats. 

• Tänk på att detta kan påverka andra reservplatser beroende på vilken valrad eleven 
blev erbjuden reservplats.

Exempel: 
Eleven är antagen till val 5 och får erbjudande om reservplats till valrad 3. 
Då stryks elevens reservplats till valrad 3 och valrad 4.
Eleven står kvar i reservlistan till högre val = val 1 och 2.

• Elev näst på tur får erbjudande om reservplatsen.



Elev gör sent omval sista dagen 13/9-21
• Eleven laddar samma dag upp underskrivet sent omval till Gymnasieantagningen 

Kristianstad www.kristianstad.se/gyantag

• gymnasieantagningen registrerar det sena omvalet
• eleven är behörig
• det finns ledig plats till sökt utbildning
• gymnasieantagningen kontaktar eleven och eleven tackar ja samma dag
• gymnasieantagningen registrerar eleven som antagen
• eleven meddelar till sin nuvarande skola att eleven har tackat ja till en ny 

utbildning
• eleven påbörjar sin nya utbildning dagen efter

http://www.kristianstad.se/gyantag


Sista dag för besked till elev på reservlistan.

• Sista dag att sms:a elev och sista dag för elev att svara till 
Gymnasieantagningen är den 14/9-21.

Gäller endast om ansökan har inkommit till Gymnasieantagningen 
senast den 13/9-21

• Eleven ger sitt svar via formulär www.kristianstad.se/gyantag-
svartillreservplats

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


Inkomna frågor via anmälningsformulär till den 5 och 6 maj 2021 (del 1)

Fråga: 
Om en elev kommer in på sitt förstahandsval men inte längre vill gå det och tackar nej, då står eleven utan 
gymnasieplats. Är det sent val som gäller då eller finns andra lösningar?

Svar: 
Ja eleven står utan plats. Eleven får göra sent omval i augusti 2021. 
Mer information om sent omval kommer att presenteras på Skånegy:s hemsida i juli/augusti.

Det är viktigt att eleven gör mer än ett val! www.skanegy.se/informationssida/om-dina-val

Fråga: 
Vad gäller för elever som söker om till samma program och skola? Behöver de söka om eller räcker det att 
rektor meddelar er om att hålla en plats?

Svar: 
Eleven måste göra ansökan under omvalsperioden i ansökningswebben senast den 15/5-21. 
Kompletterande svar finns i presentationen ovan.



Inkomna frågor via anmälningsformulär till den 5 och 6 maj 2021 (del 2)

Fråga: 
Jag saknar en blankett/ försättsblad för pedagogiskt överlämnande från grundskola till mottagande 
gymnasieskola.

Svar: 
Om avlämnande skolpersonal vill ladda upp ett försättsblad för pedagogiskt överlämnande från grundskola 
till mottagande gymnasieskola får man skapa ett sådant själv.

Mer information om pedagogisk överlämning finns på www.kristianstad.se/gyantag-pedagogiskoverlamning

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


Inkomna frågor via anmälningsformulär till den 5 och 6 maj 2021 (del 3)

Fråga: 
Vi undrar om Betygssammanställningen är något ni behöver från IM? Vad används den i så fall till? 
Vi behöver svar för att veta lite mer då vi får med alla våra elever i denna och alla har inte gjort en ansökan.

Svar: 
Ni som har IM-elever och som vill göra gymnasieansökan skickar i december in uppgifter till 
Gymnasieantagningen för de elever som behöver inloggningsuppgifter till ansökningswebben.

De skolor som inte har ett system som endast kan ut elevuppgifter till de IM-elever som behöver 
inloggningsuppgifter fyller istället i elevuppgifterna i Excel-filen som har skapats av tillverkarna av 
antagningssystemet Extens.
Uppladdning av filen från skolan och som har kommit i det format som tillåts för digital import till 
antagningssystemet genererar sedan digitalt inloggningsuppgifter till eleverna som sedan skickas till elevens 
SYV.

Tänk på att när ni skickar in slutbetyg i grundskoleämnen skall ni endast skicka in betyg till 
de IM-elever som har fått inloggningsuppgifter till gymnasieansökan under vårterminen. 
Ni kan se vilka elever som har fått inloggningsuppgifter via SYV-listan i Dexter.

Hemsida för betygsinrapportering och Excel-filen finns via www.kristianstad.se/gyantag-betyg

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


Inkomna frågor via mejl

Fråga: 
Jag har en elev som har 13 betyg från grundskolan och som tog mattebetyg hos oss förra året IM-program. 
Vi rapporterade in hans mattebetyg i juni förra året. När jag tittar på hans ansökan för i år står han fortfarande 
som obehörig till de yrkesprogram han sökt.

Svar: 

Tänk på att när ni skickar in slutbetyg i grundskoleämnen skall ni endast skicka in betyg till 
de IM-elever som har fått inloggningsuppgifter till gymnasieansökan under vårterminen. 

Ni kan se vilka elever som har fått inloggningsuppgifter via SYV-listan i Dexter.

Hemsida för betygsinrapportering och Excel-filen finns via www.kristianstad.se/gyantag-betyg

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


Informationsmöte november 2021
- Gymnasieansökan

Datum och tid Vem

24/11, kl 13-15 Skolpersonal i 
Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn och Hässleholm

25/11, kl 13-15 Skolpersonal i 
Kristianstad

Med reservation för om något som vi inte har kännedom om nu påverkar ovanstående dag och tid.



Informationsmöte april 2022
- Gymnasieantagning 
och reservantagning

Datum och tid Vem

20/4, kl 13-15 Skolpersonal i 
Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn och Hässleholm

21/4, kl 13-15 Skolpersonal i 
Kristianstad

Med reservation för om något som vi inte har kännedom om nu påverkar ovanstående dag och tid.



Sammanfattningsvis…

Eleven i fokus 

I tid…  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kan vi komma överens om att om sa



Vi alla tillsammans med eleven i fokus



Alla pusselbitar behövs…





ÖVRIGT



Antagningssystemet – enstaka elev

Höstterminsbetyg i grundskoleämne

Vårterminsbetyg/slutbetyg i grundskoleämne





Betyg i Teckenspråk – importerat från skolans betygsfil

Nedan är ett utdrag från 
https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/val-av-grundskola/sprakval-och-meritpoang

Du som läser ett modernt språk som språkval i grundskolan kan räkna det betyget utöver betygen i de 
16 obligatoriska ämnena när de söker till gymnasieskolan. Då kan du räkna det som ett 17:e betyg, och 
öka dina chanser att komma in på den gymnasieskola du vill.

Du har också rätt att välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och 
modersmål som språkval. 
Då kan du dock inte tillgodoräkna dig betyget som ett 17:e betyg. Men det kan vara bra om du till 
exempel ligger efter i svenska eller engelska.



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 



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. 



Inflyttning SKV – bevakning av plats (generellt)

• Om det i elevens ansökan från Gymnasieantagning utanför samverkansområdet Skånegy
har skickats med uppgift om planerad flytt läggs manuell bevakning in hos aktuell 
mottagande Gymnasieantagning.

• Skrivs också in i elevens ansökan i antagningssystemet

• Platsen bevakas manuellt till terminsstart.

• Viktigt att eleven skickar in ett personbevis med den nya folkbokföringen 
till Gymnasieantagningen då det finns en fördröjning av uppdatering till 
GY-antagningarna från skatteverkets adressregister.
Kan även skicka in kopia på flyttanmälan till Gymnasieantagningen när man har skickat in 
den till Skatteverket.



Inflyttning –
antagen till utbildning utanför SKV (generellt) 

• Eleven måste ha blivit antagen till åk 1 samt påbörjat utbildningen i sin tidigare 
hemort/samverkansområde. Stort samverkansområde SKV.

Undantag finns om det exempelvis är placering via Socialtjänsten. 

Om eleven har blivit antagen till utbildning i Malmö och flyttar till Hässleholm kan 
eleven endast påbörja samma utbildning i Hässleholm om eleven har ansökt till 
utbildningen och det finns ledig plats då utbildningarna är inom 
samverkansområdet.

Om eleven flyttar från Malmö efter reservantagningen är avslutad gäller samma 
princip –
kan antas i Hässleholm om det finns en ledig plats.
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