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Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasieantagningen Kristianstad
E-post: antag@kristianstad.se
Telefon: 044-13 64 12

Elev som är folkbokförd/har hemkommun och
går på skola i Skåne eller västra Blekinge

Information om KVITTENS efter Gymnasieansökan
för elev som är folkbokförd/har hemkommun och
går på skola/tillhör KAA i Skåne eller västra Blekinge

Ansökningsperiod den 15/1—15/2-20
Eleven gör sin gymnasieansökan i ansökningswebben www.skanegy.se
SYV-öppna under pågående
ansökningsperiod ovan

Gå in på din SYV-lista och välj Behandla ansökningar.
Sök fram eleven genom att skriva pnr: ÅÅMMDD-XXX
eller klicka på SÖK så får du fram hela din elevlista.
Klicka sedan på elevens rad i rutan ”Öppen”.
Kan ta någon minut innan eleven kan göra ändringar i sin ansökan.

Sista dag att lämna underskriven
ansökan/kvittens till sin SYV/KAA

Senast måndagen den 24 januari 2020

SYV/KAA kvitterar elevens ansökan i
sin SYV-lista

Senast måndagen den 2 februari 2020

Arkivering av kvittens/ansökan

Kommunal skola/KAA arkiverar den i sin skolkommun enligt de
riktlinjer som finns inom kommunen.
Fristående skola skickar elevernas kvittenser till skolkommunens
kommunala förvaltning.

Ansökan som inte är kvitterad

Eleven kan inte se sitt preliminära antagningsbesked
till nationella program som ingår i ansökningswebben Skånegy
den 15 april 2020

Introduktionsprogram för enskild elev

Eleverna får inget preliminärt antagningsbesked

Gymnasiesärskolan

Eleverna får inget preliminärt antagningsbesked
Men Gymnasiesärskolan kan ha gett eleven personligt besked på
annat sätt.
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Ansökningsperiod den 25/4—15/5-20
Eleven gör sin gymnasieansökan i ansökningswebben www.skanegy.se
SYV-öppna under pågående
ansökningsperiod ovan
Sista dag att lämna underskriven
ansökan/kvittens till sin SYV/KAA

Gå in på SYV-lista och välj Behandla ansökningar.
Sök fram eleven eller hela din elev-lista.
Klicka sedan på elevens rad i rutan ”SYV-öppnad”
Klicka sedan på elevens rad i rutan ”SYV-öppnad”
Senast måndagen den 25 maj 2020
Kan ta någon minut innan eleven kan göra ändringar i sin ansökan.

Sista
dag att
lämna underskriven
SYV/KAA
kvitterar
elevens ansökan i
ansökan/kvittens
till sin SYV/KAA
sin SYV-lista

Senast måndagen den 25
maj2020
2020
8 juni

SYV/KAA
elevens ansökan i
Arkivering kvitterar
av ansökan
sin SYV-lista

Senast
måndagen
den 8 arkiverar
juni 2020den i sin skolkommun enligt de
Kommunal
skola/KAA
riktlinjer som finns.

Arkivering av ansökan

Kommunalskola
Fristående
skola/KAA
skickararkiverar
elevernasden
kvittenser
i sin skolkommun
till skolkommunens
enligt de
kommunala
riktlinjer
somförvaltning.
finns.

Ansökan som inte är kvitterad

Fristående
skickar
elevernas
kvittenser till skolkommunens
Eleven kanskola
inte se
sitt slutliga
antagningsbesked
kommunala
till nationellaförvaltning.
program som ingår i ansökningswebben Skånegy

Ansökan som inte är kvitterad

Eleven kan inte se sitt slutliga antagningsbesked
som ingår i ansökningswebben Skånegy
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KVITTENS för elev med Skyddad ID
Eleven gör sin gymnasieansökan i ansökningswebben www.skanegy.se
Inloggningsuppgifter till elev med
Skyddad identitet
Beställningen av inloggningsuppgifter görs
av SYV senast sista dagen på
höstterminen.
Eller om det blir aktuellt under pågående
termin.

Elevens SYV har ringt in och lämnat uppgifter som efterfrågas i samtalet
till Antagningsansvarig på Gymnasieantagningen om eleven tillhör skola
som ingår inom dess område och är folkbokförd i en kommun som ingår i
Skåne och västra Blekinge.
Antagningsansvarig skapar inloggningsuppgifter till eleven som får ett
fiktivt namn och personnummer enligt beslut inom samverkansområdet
Skåne och västra Blekinge.

OM elevens skyddade identitet ändras
under pågående
ansökningsperiod/antagningsperiod
meddelar SYV detta till
Antagningsansvarig för att uppdatera
elevuppgifterna i antagningssystemet.

Elevens SYV får sedan inloggningsbrevet som SYV ger personligen till
eleven.

SYV-öppna under pågående
ansökningsperiod enligt tidplanen

Om eleven vill ändra i sin ansökan ringer SYV till Antagningsansvarig
för att få ansökan Öppnad/SYV-öppnad.

Sista dag att lämna underskriven
ansökan/kvittens till sin SYV/KAA

Efter valperioden: Senast måndagen den 24 januari 2020

SYV/KAA mejlar underskriven
ansökan till antag@kristianstad.se

Efter valperioden: Senast måndagen den 2 februari 2020

Viktigt med fiktiva personuppgifter.

Efter omvalsperiod: Senast måndagen den 25 maj 2020

Efter omvalsperiod: Senast måndagen den 8 juni 2020
Gymnasieantagningen kvitterar ansökan.

Arkivering av ansökan

Gymnasieantagningen Kristianstad

Ansökan som inte är kvitterad

Eleven kan inte se sitt preliminära antagningsbesked
till nationella program som ingår i ansökningswebben Skånegy
den 15 april 2020

Introduktionsprogram för enskild elev

Eleverna får inget preliminärt antagningsbesked via Skånegy
den 15 april 2020

Gymnasiesärskolan

Eleverna får inget preliminärt antagningsbesked via Skånegy
den 15 april 2020
Men skolan kan ha gett eleven personligt besked på annat sätt.

Information till skolans betygsrapportör
som skickar betyg till
Gymnasieantagningen

SYV meddelar till skolans administratör vilket fiktivt namn och
fiktivt personnummer som eleven har fått i
ansökningswebben/antagningssystemet så att elevens betyg
skickas in från skolan för registrering av korrekta betyg till
elevens ansökan.
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Information om KVITTENS efter Gymnasieansökan
för elev som är folkbokförd/har hemkommun
i Skåne och västra Blekinge,
men går på skola utanför Skåne eller västra Blekinge
Eleven gör sin gymnasieansökan i ansökningswebben www.skanegy.se
Eleven beställer inloggningsuppgifter
via hemkommunens
Gymnasieantagning

Se information om Gymnasieantagningar i Skåne och västra Blekinge via
Antagningskanslier.skr.se

Gymnasieantagningen Kristianstad
Beställningsformulär av
inloggningsuppgifter

www.kristianstad.se/gyantag

SYV-öppna under pågående
ansökningsperioder se tidplan på
www.skanegy.se

Om eleven vill ändra i sin ansökan kontaktar SYV/Elev
Gymnasieantagningen för att få ansökan Öppnad/SYV-öppnad.

Sista dag att lämna underskriven
ansökan/kvittens till sin SYV/KAA

Efter valperioden: Senast måndagen den 24 januari 2020

SYV/KAA kvitterar elevens ansökan i
sin SYV-lista

Efter valperioden: Senast måndagen den 2 februari 2020

För elev med folkbokföring/hemkommun i 1083, 1256, 1272,
1273, 1290, 1291 och 1293

Efter omvalsperiod: Senast måndagen den 25 maj 2020

Efter omvalsperiod: Senast måndagen den 8 juni 2020
Gymnasieantagningen kvitterar ansökan.

Arkivering av ansökan

Gymnasieantagningen Kristianstad
för elev med folkbokföring/hemkommun i 1083, 1256, 1272,
1273, 1290, 1291 och 1293

Ansökan som inte är kvitterad

Eleven kan inte se sitt preliminära eller slutliga antagningsbesked
till program som ingår i ansökningswebben Skånegy

Introduktionsprogram för enskild elev

Eleverna får inget preliminärt antagningsbesked via Skånegy
den 15 april 2020

Gymnasiesärskolan

Eleverna får inget preliminärt antagningsbesked via Skånegy
den 15 april 2020
Skolan kan ha gett eleven personligt besked på annat sätt.

Preliminärt antagningsbesked 15 april

Eleven loggar in med sina personliga inloggningsuppgifter och får
besked via sin sida på www.skanegy.se

Slutligt antagningsbesked 1 juli
Reservantagningsbesked 6 augusti

Eleven loggar in med sina personliga inloggningsuppgifter och
svarar på sitt besked via sin sida på www.skanegy.se
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