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

Till
Avlämnande och mottagande skolhuvudmän

Sammanfattande - Tidplan för gymnasieantagning 2020/2021

Information om programutbud, tidplan för elever, ansökningswebb, behörighet och besked
om antagning finns på www.skanegy.se
Eleven gör sin ansökan via sin hemkommuns ansökningswebb;
Ansökan ska alltid göras via hemkommunens ansökningswebb, oavsett var i landet som
den eller de skolor som eleven söker till ligger; www.antagningskanslier.skr.se
För information om ansökningskoder, programutbud och dylikt till skola utanför
samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår inte) kontaktar
ni personal på aktuellt Antagningskansli/Gymnasieantagning.

Kristianstads kommun | 291 80 KRISTIANSTAD | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se
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Ansöknings- och antagningsprocessen är uppdelad i flera steg.
30 november 2020
Gymnasieskolornas sista dag att registrera sitt utbud i Skolportalen.
Inloggningssida: www.skanegy.se/informationssida/syv-och-personal-pa-gymnasieskolor
E-postadress: gymnasiekatalogen@skanegy.se
1 – 14 december 2020
Gymnasieantagningen registrerar manuellt skolhuvudmännens programutbud i
antagningssystemet som genererar publicering av utbudet i ansökningswebben.

15 december – testperiod skolpersonal: 15 december - 13 januari
Gymnasieantagningen skickar ut inloggningsuppgifter till testkonton till skolornas studieoch yrkesvägledare.
Testkonton används för att se hur eleverna sedan gör sina val.
Mottagande skolas personal kontrollerar att rätt programutbud och val är registrerade i
ansökningswebben.
December - senast sista dagen på höstterminen
- Skicka in fil från skolans elevregister till Gymnasieantagningen
Filen för elever som läser årskurs 9 ska innehålla elev- och betygsuppgifter.
Filen för elever som läser på IM-program ska i första hand innehålla elevuppgifter.
Importerade filer från skolan ligger till grund för skapande av inloggningsuppgifter till
ansökningswebben.
8–14 januari 2021
Elevernas inloggningsuppgifter till ansökningswebben mejlas från Gymnasieantagningen
Kristianstad till skolans SYV/studie- och yrkesvägledare från vilka det har inkommit fil med
elev- och betygsuppgifter eller elevuppgifter från IM-program.
Inloggningsuppgifterna är giltiga under hela ansökningsperioden. Viktigt att eleven sparar
sina personliga inloggningsuppgifter.
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15 januari - 15 februari (fast datum)
Ansökning genomförs - ansökningswebben öppnar den 15 januari och stänger vid midnatt
den 15 februari.
15 februari (fast datum)
Sista dagen att göra ansökan.
Rekommenderar att om eleven anger Skäl annan ort att SYV laddar upp elevens brev om
detta senast till den 15 februari framför allt när det gäller ansökan till program utanför
samverkansområdet.
15 januari - 30 mars
Mottagande skolhuvudman: Funktionen redigera antal platser är öppen i Dexter.
18 februari – 24 april
Mottagande skolhuvudman: Körning visas för mottagande skola, Dexter och flikar Analys
Senast 1 mars 2021
Tillhörighetsbeslut till mottagande Gymnasiesärskola från elevens hemkommun
Samt uppladdning i Dexter från elevens hemkommun:
YTTRANDE och BESLUT Mottagande av sökande till NATIONELLT PROGRAM i
gymnasiesärskolan
Hemkommun ansvarar även för att överlämna övriga dokument till mottagande
skolhuvudman
YTTRANDE och BESLUT Mottagande av sökande till INDIVIDUELLT PROGRAM i
gymnasiesärskolan
Hemkommun ansvarar även för att överlämna övriga dokument till mottagande
skolhuvudman
29 mars
Mottagande skola ska senast denna dag skicka in testresultat till Gymnasieantagningen.
- Testresultat och färdighetsprov (exempelvis till IB-program och Estetiska omr.)
30 mars
Organisationsbeslut, preliminär antagning skickas in till Gymnasieantagningen.
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15 april – 15 maj (fast datum)
Preliminärt antagningsresultat distribueras digitalt.
Sökande elever som tillhör samverkansområdets hemkommuner loggar in på
ansökningswebben för att se preliminärt antagningsbesked.
Gäller inte IM-program med intresseanmälan för enskild elev där de flesta beskeden
ges i juli-september.
16 april – 18 juni
Mottagande skolhuvudman: Funktionen redigera antal platser är öppen i Dexter.
25 april - 15 maj (fast datum)
Omvalsperiod där ansökan kan ändras, vilket görs i ansökningswebben för elever som
tillhör samverkansområdet.
Val som görs under omvalet bedöms likvärdigt som tidigare gjorda val.
Under denna period görs även ansökan till
Fjärde året på teknikprogrammet/T4
för elev som ska läsa om årskurs 1 på samma program på samma skola.
- Ansökan Skäl annan ort, om eleven har gjort omval, laddas upp senast den 15 maj till
elevens ansökan.
16 maj – 10 juni
Testkörning för slutlig antagning (skolhuvudmän)
Senast 21 maj 2021 – uppladdning av dokument till elevens ansökan
Avlämnande skola/elevens hemkommun ska ha laddat upp de dokument i Dexter som är
aktuella till elevens ansökan såsom:
ÖVERENSKOMMELSE Bidrag från hemkommun till huvudman för fristående gymnasieskola
REGLERING Mellan kommunala/landstingskommunala huvudmän
Mottagande skolhuvudman hämtar Överenskommelse/Reglering för beslut från Dexter.
Beslutet skickas sedan till Gymnasieantagningen och elevens hemkommun.
När omval har gjorts till Gymnasiesärskolas program gäller även det som skrivs om bilagor
under ”Senast 1 mars 2021”
- Ansökan om fri kvot
- Utländska betyg
- Ansökan om dispens i engelska
- Pedagogisk överlämning
- Skäl annan ort
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25 april – 17 maj
Mottagande skolhuvudman: Flikar antagning döljs i Analys
16 maj – 10 juni
Mottagande skolhuvudman: Testkörning för slutlig antagning på preliminära betyg
11 juni– 27 juni
Mottagande skolhuvudman: Testkörning för slutlig antagning på slutbetyg
18 juni
Mottagande skolhuvudman: Organisationsbeslut, huvudantagning skickas in till
Gynasieantagningen.

Juni 2021 - Slutbetygsfil från skolans elevregister till Gymnasieantagningen
- Skicka in slutbetygsfil för vårterminsbetyg från skolans elevregister till
Gymnasieantagningen
senast sista dagen på vårterminen MEN senast 16 juni.
OBS! Kontrollera er sista dag på vårterminen så att slutbetygsfilerna kan registreras i
antagningssystemet enligt ovan angivet datum.
Registrering av slutbetyg påverkar bland annat skolhuvudmännens beslut om dispens i
engelska, beslut om fri kvot och beslut om platser till sina program inom hela
samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår inte).
Samt sändrutiner av slutbetyg till andra antagningskanslier utanför vårt
samverkansområde dit elever har sökt senast den 18 juni.
17 - 21 juni (fredag – måndag)
Slutbetyg, från vårterminen, utifrån skolans inskickade betygsfiler är registrerade på
ansökningswebben.
Elev och elevens SYV/studie- och yrkesvägledare kontrollerar att betyg/meritvärde
stämmer överens med betyget som skolan har utfärdat. Om de inte stämmer kontaktas i
första hand skolpersonal
på elevens tidigare skola som i sin tur meddelar eventuell rättelse till
Gymnasieantagningen.
Lovskolans betyg registreras senare och gäller vid första reservantagning i augusti.
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Senast 23 juni – mottagande skolhuvudman skickar in besked till Gymnasieantagningen
- Beslut om Fri kvot
- Beslut om Dispens i engelska
Senast 23 juni – manuell antagning
Besked till Gymnasieantagningen om manuell antagning till kommunal skolhuvudmans
IM-program för enskild elev och gymnasiesärskola.
Samt besked om elev som rektor har beslutat ska läsa om årskurs 1 på samma program.
Tänk på att elev som ska läsa om ska ha gjort ansökan i ansökningswebben senast
den 15 maj.
25 – 27 juni

Midsommarhelg

1 juli (fast datum)
Antagningsresultatet distribueras genom inloggning på ansökningswebben där slutgiltigt
antagningsbesked är publicerat för program inom samverkansområdet.
1 - 23 juli (fast datum)
Svar på antagningsbesked ska registreras på ansökningswebben senast den 23 juli till
program inom samverkansområdet.
Samma inloggningsuppgifter används som vid ansökan.
Ansökan till utbildning utanför samverkansområdet i Skåne och västra Blekinge (Karlskrona
ingår inte)
- Eleven får besked från aktuellt antagningskansli om eleven är antagen eller ej och svarar
på det sätt
som meddelas från aktuellt antagningskansli.
- Om eleven blir antagen till utbildning utanför samverkansområdet i Skåne och västra
Blekinge (Karlskrona ingår inte) ska eleven registrera svar till program som är sökta i
Skånegy:s ansökningswebb för att inte vara dubbelantagen och uppta mer än en
gymnasieplats.
23 juli
Gymnasieantagningen mottar lovskolebetyg och rättelser av betyg för registrering till
reservantagningskörningen.
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6 augusti - 9 augusti
Reservantagningen presenteras för elever i ansökningswebben den 6 augusti.
Sista svarsdag i ansökningswebben: 9 augusti
9 augusti - 13 september
Under denna period går det att göra sent omval på ansökningswebben.
Eleverna mejlar in sitt sena omval till antag@kristianstad.se
Handläggning av sena omval påbörjas 10 augusti.

Hemkommunen ansvarar även för att underlag laddas upp gällande dessa delar under
reservantagningen:
ÖVERENSKOMMELSE Bidrag från hemkommun till huvudman för fristående gymnasieskola
REGLERING Mellan kommunala/landstingskommunala huvudmän
Mottagande skolhuvudman hämtar Överenskommelse/Reglering för beslut från Dexter.
Beslutet skickas sedan till Gymnasieantagningen och elevens hemkommun.
10 augusti – 14 september
Manuell reservantagning; sms:ar till elevens mobilnummer som eleven har registrerat på
sin sida i ansökningswebben.
Svar på nya antagningsbesked ska lämnas enligt informationen i sms:et.
Registrering av inkomna sena omval.
Skolstart – september - meddela avbrott till Gymnasieantagningen
Gymnasieskolornas personal skall kontakta antagna elever som inte kommer till sin
utbildning. Därefter meddelar gymnasieskolans personal även detta återbud omgående till
Gymnasieantagningen för avregistrering i antagningssystemet och IKE.
14 september
Sista dag att arbeta i antagningssystemet.
15 september
Antagningen avslutas. Systemet förbereds inför överlämning.
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16 september
Underlag från antagningssystemet, såsom Statgt/statistik, antagningslistor och reservlistor
överlämnas till skolhuvudman som övertar reservantagningen.
29 oktober
Pedagogiska övergångshandlingar plockas bort från Dexter.
30 oktober
Tidplan för kommande läsår.

Kompletterande information till skolpersonal och uppdatering i tidplan publiceras
på: www.kristianstad.se/gyantag-personal
Kompletterande information från Gymnasieantagningen till elever, utöver det som finns på
www.skanegy.se, publiceras på: www.kristianstad.se/gyantag
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