
Inrapportering av slutbetyg 
i grundskoleämne

Sammanfattning

Tänk på att detta endast är en sammanfattning som 
ett komplement till informationen och dokumenten 

som finns på 
www.kristianstad.se/gyantag-betyg





Målgrupp

• Skolpersonal som ska inrapportera slutbetyg i grundskoleämne till 
Gymnasieantagningen. 

• Personal som har inloggningsuppgifter till SYV-listan 
för att kontrollera importerade slutbetyg i grundskoleämnen.



Gymnasieantagningen Kristianstad

E-post: antag@kristianstad.se

Telefonnummer: 044-13 61 61

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

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

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


Gymnasieantagning Skolkommuner och hemkommuner

Kristianstad Bromölla (1272)              - Grundskola

Hässleholm (1293)        - Grundskola och IM-program 

Kristianstad (1290) - Grundskola och IM-program 

Osby (1273)                        - Grundskola och IM-program  

Simrishamn (1291)        - Grundskola och IM-program 

Sölvesborg (1083)          - Grundskola och IM-program 

Östra Göinge (1256)     - Grundskola och IM-program 



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



Tänk på
• Att det är skolpersonal som gör inrapporteringen som säkerställer att det är korrekt betygsfil 

som inrapporteras till Gymnasieantagningen.

• Om skolan inte har ett betygsregister som kan skapa digital betygsfil till 
inrapporteringen av slutbetygen fyller ni i elevuppgifter och betyg i Excel-filen som finns på 
hemsidan och skickar in.

• Om skolans inrapportering av slutbetyg inte följer samverkansområdets angivna tidplan påverkas 
elevens möjlighet till att konkurrera med sina slutbetyg till sökta utbildningar. 

• Att all inrapportering av slutbetyg/betyg görs via Gymnasieantagningens E-tjänst 
som finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

• Att E-tjänsten fungerar bäst i de senaste versionerna av webbläsarna: Chrome, Firefox, Safari, 
Opera och Edge.

• Om skolans inrapportering av slutbetyg inte följer samverkansområdets angivna tidplan påverkas 
elevens möjlighet till att konkurrera med sina slutbetyg till sökta utbildningar. 

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


Bra att veta efter ifylld E-tjänst 
• När du har fyllt i dina uppgifter och laddat upp dina bilagor i 

E-tjänsten och tryckt på skicka in kan det bli en fördröjning innan du 
kan se att den är inskickad.

Avvakta under tiden som du ser denna bild utan att klicka på 
uppdatera sidan.

• Om du väljer att uppdatera försvinner all din tidigare ifyllda information och du 
får fylla i E-tjänsten på nytt och ladda upp bilagorna igen.



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 av 
skolkommuners verksamhetschefer/motsvarande.  

Om skolans inrapportering av slutbetyg inte följer samverkansområdets angivna tidplan påverkar 
detta elevens möjlighet till att konkurrera med sina slutbetyg till sökta utbildningar. 

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

- Årskurs 9:s slutbetyg från grundskolor (Ej grundsärskolebetyg)
- Slutbetyg i grundskoleämnen från IM-program för elever som har fått inloggningsuppgifter för att  
göra ansökan till gymnasieutbildning läsåret 21/22.

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


TIDPLAN inrapportering av slutbetyg – del 2

Gymnasieantagningarnas sista dag att importera slutbetygsfiler/dokument från vårterminen 2021 i 
samverkansområdets antagningssystem: 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.



TIDPLAN inrapportering av slutbetyg i grundskoleämne –
del 3

Gymnasieantagningarnas sista dag att importera slutbetygsfiler/dokument för kurser som är lästa under vårterminen 2021 
i samverkansområdets antagningssystem: 2021-06-16.

Dag och tid Skolkommun

10 juni, senast kl 11 Simrishamn
= 6 skolor

11 juni, senast kl 11 Hässleholm, Sölvesborg och Bromölla
= 18 skolor

15 juni, senast kl 11 Osby, Kristianstad och Östra Göinge
= 37 skolor



Grundsärskolebetyg

• Grundsärskolebetyg skall inte inrapporteras till Gymnasieantagningen.



Döp fil och dokument före inrapporteringen

• Du hittar information om hur du döper fil och dokument som du ska 
inrapportera till Gymnasieantagningen enligt information som finns 
på www.kristianstad.se/gyantag-betyg



TIDPLAN inrapportering 
Rättelse av ENSTAKA slutbetyg i grundskoleämne för ENSTAKA elevs 
vårterminsbetyg.
Kursen är läst under vårterminen, men betyget var felskrivet i betygsfil/dokument.
– del 4

Dag och tid Skolkommun

18 juni, senast kl 11 Simrishamn, Hässleholm, Sölvesborg, 
Bromölla Osby, Kristianstad och Östra 
Göinge

Gymnasieantagningens personal sista dag att importera tidigare
inrapporterat felskrivet betyg i samverkansområdets antagningssystem 
Kursen är slutförd under vårterminen 2021. 

18/6-21

Det felskrivna betyget presenteras för eleven i ansökningswebben efter importen till 
antagningssystemet.



Dag och tid Skolkommun

Senast 23/7-21 Simrishamn, Hässleholm, Sölvesborg, 
Bromölla, Osby, Kristianstad och Östra 
Göinge

TIDPLAN inrapportering av lovskolebetyg från 
skolkommunerna till Gymnasieantagningen – del 5

Gymnasieantagningens personal importerar inrapporterade 
lovskolebetygsfiler till antagningssystemet. 

24/7—30/7-21

Lovskolebetygen ingår till reservkörningen som presenteras för 
eleverna i ansökningswebben den 6 augusti.

6/8-21



LOVSKOLA – Information till
Rektor, lärare, administratör, elev, SYV m fl.

• Meddela tidplanen för inrapportering av lovskolebetyg till personal 
och elev.

• Påminn om att inrapporterade lovskolebetyg, enligt tidplanen, finns 
med i reservkörningen som visas på elevens sida i ansökningswebben, 
www.skanegy.se, den 6/8-21.



Dag och tid Skolkommun

Senast 23/7-21 Simrishamn, Hässleholm, Sölvesborg, 
Bromölla, Osby, Kristianstad och Östra 
Göinge

TIDPLAN inrapportering av nya betyg 
där moment i kursen är godkända efter vårterminens slut – del 6

Gymnasieantagningens personal importerar inrapporterade 
betygsfiler till antagningssystemet. 

24/7—30/7-21

Betygen ingår till reservkörningen som presenteras för eleverna i 
ansökningswebben den 6 augusti.

6/8-21



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 som visas 
för eleven den 1/7-21. 

Ej lovskolebetyg registreras till reservantagningskörningen som visas den 6/8-21.

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


Ansökan utanför samverkansområdet –
elev med hemkommun/vistelsekommun inom samverkansområdet. 

Slutbetyg som har inkommit till Gymnasieantagningen Kristianstads E-tjänst enligt den ordinarie tidplan, 
som gäller inom samverkansområdet, och eleven har sökt till utbildning utanför vårt samverkansområde 
skickas vidare till mottagande Gymnasieantagning från Gymnasieantagningen Kristianstad.

Tidplan för inrapportering av slutbetyg inom samverkansområdet finns även via 
www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Hemsida till Sveriges Gymnasieantagningar: antagningskanslier.skr.se

Om skolans inrapportering av slutbetyg inte följer samverkansområdets angivna tidplan påverkar detta 
elevens möjlighet till att konkurrera med sina slutbetyg till sökta utbildningar. 



Excel-fil för inrapportering av slutbetyg

• Skola som inte har ett betygsregister som kan skapa en betygsfil för 
inrapportering av slutbetyg fyller i Excel-filen som 
finns via www.kristianstad.se/gyantag-betyg

• Om eleven har läst och fått slutbetyg i grundskoleämne från 
IM-program fyller ni endast i det nya betyget i Excel-filen.
Men kontrollerar via SYV-listan att övriga slutbetyg i grundskoleämnena är 
korrekta från tidigare studier.

• Om ni har skrivit in fel betyg i betygsfilen fyller ni också i Excel-filen med 
elevuppgifter, övriga uppgifter och det betyg som ska importeras på grund 
av felskrivning i er betygsfil. Säkrare hantering vid digital import än manuell 
registrering.

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


Elev på skolan, men med hemkommun 
utanför samverkansområdet 

• Om ni har elev på er skola som har hemkommun utanför 
Skånes län, Ronneby, Karlshamn eller Olofström meddelar ni detta genom 
att ladda upp dokumentet 
ELEV MED HEMKOMMUN UTANFÖR SAMVERKANSOMRÅDET som finns 
att hämta under Manualer Betyg på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

• Gymnasieintagningens personal kan då skicka dessa slutbetyg vidare efter 
importen av betygsfilen till hemkommunens Gymnasieantagning
antagningskanslier.skr.se
antagningskanslier.skr.se/om-antagningskanslier/ 



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



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.



Antagningssystemet – enstaka elev

Höstterminsbetyg i grundskoleämne

Vårterminsbetyg/slutbetyg i grundskoleämne





Grundsärskolebetyg – vårterminen 2021

• Grundsärskolebetyg skall inte inrapporteras till Gymnasieantagningen.



Elev med Skyddad identitet

• Skolans SYV har elevens fiktiva personnummer och namn till vilket 
ni ska inrapportera elevens slutbetyg.

• Mer information finns via www.kristianstad.se/gyantag-betyg



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


Elev med TF-nummer 
som fått nytt personnummer
• Tänk på att det är mycket viktigt att skolpersonal omgående meddelar 

till Gymnasieantagningen om någon elev har fått nytt personnummer 
så att slutbetygen och ansökan till gymnasieutbildning är till samma 
personnummer när det görs antagningskörning.

• Detsamma gäller om eleven får nytt personnummer senare under 
antagningsåret lå 21/22



Kontroll av slutbetyg via SYV-listan

• Via skolans SYV-lista kan elevernas betyg kontrolleras att de är korrekt 
importerade från inrapporterade betygsfiler.



IM-elever som har fått slutbetyg 
i grundskoleämne och även

fått inloggningsuppgifter vårterminen 2021 
till ansökningswebben på 

www.skanegy.se

http://www.skanegy.se/


Slutbetyg i grundskoleämne från IM-program

• Samma tidplan gäller för inrapportering av slutbetyg i grundskoleämne från IM-program enligt 
ovan och som även finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

• 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 2021. 

Tips: 
Utgå ifrån Excel-filen som ni använde när ni beställde inloggningsuppgifterna till era IM-elever 
och kontrollera via skolans SYV-lista vilka som har fått enskilda inloggningsuppgifter under 
vårterminen.

• Ni kan se vilka elever som har fått inloggningsuppgifter till ansökningswebben via skolans SYV-
lista i Dexter.

• Manual för att ta ut elever från SYV-listan finns via  www.kristianstad.se/gyantag-betyg
under Manualer Betyg

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


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


Övrigt



Informationsmöte 
hösten 2021 och våren 2022



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.



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 i Rådhus Skåne besvarar enklare frågor 
tfn: 044-13 61 61 

MC:s personal

6 - - 21/7 Vanliga frågor och svar finns på www.skanegy.se

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


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


Lovskolebetyg

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

Betygsinläsning av lovskolebetyg inför reservkörningen
som presenteras till eleverna på ansökningswebben den 6 augusti.

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


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


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



Antagning och ansökan - läsåret 2021/2022

www.skanegy.se 

http://www.skanegy.se/
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