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

Överlämning av reservantagning - läsåret 2020/2021
Hej,
I bilagorna får ni reservlistor och antagningslistor till era utbildningar.

Antagningslista

På antagningslistorna framgår vilka som finns registrerade som antagna i
antagningssystemet samt reserver.

De elever som inte är behöriga (obehörig) på dessa listor är markerade med bokstaven S
under rubrik B.
Reserver i grupp 0 = Eleven har sökt senast 2020-05-15
- Om det finns elever på denna lista och ni anser att det finns plats till programmet ska
dessa elever först få erbjudandet.
Reserver i grupp 3 = Eleven har gjort sent omval den 7/8 till senast den 11/9-20
- Elev som är behörig har fått en reservplacering på listan.
Ej med i körning grupp 3
- Obehörig elev
- Elev som har annan hemkommun än inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge
(Ej Karlskrona) och tas emot i mån av plats.
Ej med i körning grupp 5 = Eleven har sökt senast 2020-05-15

OBS! Reserver i grupp 3 har gjort sent omval till IM-program för enskild elev även om det anges en
reservplats på listan. Se information om sena omval ovan.
Tänk på att ibland syns inte alla elever på bifogad INTLISTA när det gäller IM-program för enskild elev
så kontrollera sökandelistan till IM-program i Dexter/Analysmodulen.

- Kommunal skolhuvudman - IM-program enskild elev:
Kan anta elev med samma skol- och hemkommun.
Elev från annan hemkommun än programmets skolkommun ska reglering skrivas med
elevens hemkommun före antagning. Båda parter ska godkänna regleringen.
- Fristående skolhuvudman - IM-program enskild elev:
Elevens hemkommuns beslutsfattare skriver och godkänner överenskommelse före
antagning. Båda parter ska godkänna överenskommelsen.
Ej med i körning grupp 0 = Eleven har sökt senast 2020-05-15
- Eleven finns i denna grupp bland annat på grund av att elev är obehörig, elev har tackat
nej till erbjuden plats, elev har tackat nej till högre val.
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INTRODUKTIONSPROGRAM för enskild elev med
hemkommun/vistelsekommun Kristianstads kommun
– från 16/9-20 och vårterminen 2021
Hemsida: www.kristianstad.se/gyantag-byte
-

Elev som kontaktar er för att de har sökt, men inte blivit antagna under
reservantagningen till introduktionsprogram för enskild elev:
Blankett som finns på ovanstående hemsida fylls i och undertecknas.
Skolhuvudmannen laddar upp elevens ifyllda blankett tillsammans med skolans
individuella studieplan och med elevens betyg som inte finns tidigare i
ansökningswebben.

-

Elev som kontaktar er, men som inte tidigare har sökt till introduktionsprogram för
enskild elev:
Blankett som finns på ovanstående hemsida fylls i och undertecknas.
Skolhuvudmannen laddar upp elevens ifyllda blankett tillsammans med skolans
individuella studieplan och med elevens betyg som inte finns tidigare i
ansökningswebben.

-

Ovanstående gäller även elev som söker till introduktionsprogram för enskild elev till
kommunal skola i Kristianstads kommun.

-

När beslutsfattare i hemkommun/vistelsekommun har gått igenom underlaget
returneras besked via mejl till skolhuvudman och elev.

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er.
Hälsningar
Gymnasieantagningen Kristianstad
Eva Åberg
Antagningsansvarig
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