2020-04-15

1 (5)

Preliminär antagning - läsåret 2020/2021

Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasieantagningen Kristianstad

Till SYV/motsvarande i Hässleholm, Bromölla,
Sölvesborg, Simrishamn, Osby, Östra Göinge och
Kristianstad.

antag@kristianstad.se
Tel. 044-13 64 12
www.kristianstad.se/gyantag

INFORMATION OM PRELIMINÄRT ANTAGNINGSBESKED i SKÅNEGY - Vårterminen 2020
•
•

•

Eleven kan endast se sitt besked på sin sida om SYV har kvitterat elevens ansökan.

Elev med Skyddad-ID – elevens SYV ska mejla in kvittensen till antag@kristianstad.se så
kvitteras den av antagningsansvarig.

IM-program - För enskild elev – intresseanmälan - visas inte i det preliminära
antagningsbeskedet.
Detta är en manuell antagning som görs till inför slutantagningen i juli
vissa program såsom exempelvis IMA och IMS.
MEN till IMY/Yrkesintroduktion görs det manuell antagning och denna påbörjas
vanligtvis efter terminsstart och under reservantagningsperioden.
Dessa elever får besked från Gymnasieantagningen via telefonsamtal eller sms.

IMV/Programinriktat val - För enskild elev – intresseanmälan - har samma
antagningsprocess som till IMY.

•

Tänk på att till alla program där det anges För enskild elev – intresseanmälan skall det
tecknas avtal om ekonomisk ersättning eller ej från elevens hemkommun om
skolhuvudman om dessa inte är desamma före antagning. Mottagande skolhuvudman
ska också godkänna att de har möjlighet att erbjuda eleven plats.

•

MEN till slutantagningen skall Gymnasiesärskolans beslutsfattare meddela till
Gymnasieantagningen vilka som ska antas till Gymnasiesärskoleprogrammen så att
eleverna även kan se sin antagning i Skånegy. Eleverna kan då även tacka ja och nej till
sin plats i Skånegy. Det är avlämnande skola som tillser att målgruppstillhörigheten och
andra beslut skickas till Gymnasiesärskolans beslutsfattare.

Gymnasiesärskolans elever får i första hand besked från Gymnasiesärskolan.

Eleven som har sökt till gymnasieutbildning utanför för Skånegy – Skåne och västra
Blekinges område. Får sitt besked via den Gymnasieantagning som handhar
antagningen Kontaktuppgifter finns via: http://antagningskanslier.skr.se/

Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter och hur vi
arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter
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•

•

•

Eleven som har sökt från hemkommun utanför Skåne och västra Blekinges område till
Nationellt program får ta del av meritvärde vid den preliminära antagningen via
www.skanegy.se/informationssida/meritvarde
och får preliminärt besked via brev om man har blivit antagen som skickas till eleven
under vecka 16, 2020. Inga reservplatser redovisas.
Eleven som har sökt från hemkommun utanför Skåne och västra Blekinges område till
Nationellt program blir oftast mottagen i andra hand vilket innebär att dessa får plats
i reservantagningen i augusti/september, men då i mån av plats.
Detsamma gäller elever som söker till SKV.
Om det finns någon elev som inte har blivit preliminärt antagen till program för grupp
av elever kan det bland annat bero på

- Eleven saknar behörighet till Nationella program som eleven har sökt till i Skånegy.
Se mer information ovan.
- Eleven har endast sökt till program som inte finns i Skånegy.
Se mer information ovan.

- Elevens grundskolebetyg har inte skickats in för registrering.
Rättelse av betyg skickas in från skolan
via E-tjänst på www.kristianstad.se/gyantag-betyg
Tänk på att rättelsen kommer att registreras efter omvalsperioden då det annars
påverkar den preliminära antagningskörningen som publicerades den 15/4-20.

- Har eleven relevanta val i sin ansökan till IM-program både till egen skolkommun
och annan skolhuvudman?

Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter och hur vi
arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter
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