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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-12-01 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

Protokollsutdrag 

§78. Förslag om tid för rapportering av slutbetyg och slutantagning  

Dnr 2022-00068 

 

Beslut  

Utbildningsgruppen beslutade efter föredragning 

att fastställa tid för slutantagning och när rapportering av slutbetyg ska ske 

till regionens gymnasieantagning, för komplettering av bilaga 3 till 

samverkansavtal för gymnasieskola 2023/2024 – 2026/2027, i enlighet med 

presenterat förslag.  

 

Förslagen komplettering till bilaga 3:  

Sista dag att rapportera slutbetyg från avlämnande grund- och gymnasieskola 

inom Göteborgsregionen till GR:s Gymnasieantagning förläggs till en utav 

dagarna under andra hela arbetsveckan i juni.  

 

I planeringen bör avlämnande grundskola i möjligaste mån verka för att 

betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola inkommer till 

Gymnasieantagningen inför slutantagningen. Om behörighetskomplettering 

vid lovskola sker efter sista dag för betygsrapportering rapporteras betyget till 

Gymnasieantagningen efter slutantagningen och elev prövas på sitt nya betyg 

vid reservantagningen. Slutantagningen förläggs till dag sista veckan i juni.  

 

Utbildningschefsnätverket behandlade frågan vid möte den 11 november.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Utbildningschefsnätverket har framfört önskemål om att fastställa tid för när 

rapportering av slutbetyg årligen ska ske av avlämnande skola, för sökande 

elever från grundskolor och gymnasieskolor med introduktionsprogram inom 

Göteborgsregionen. Detta för att underlätta långsiktig planering för 

avlämnande skolor inom Göteborgsregionen. Då tidpunkt för när slutbetygen 

rapporteras in för sökande elever påverkar när slutantagningen kan 

genomföras innebär ett fastställande av tidpunkt för betygsrapporteringen 

även ett fastställande av tid för slutlig antagning till gymnasieskola inom 

Göteborgsregionen. Av detta skäl föreslås en komplettering till bilaga 3 i 

samverkansavtalet för gymnasieskola som specificerar när 

betygsrapporteringen ska ske och när slutantagningen ska genomföras. 

Kompletteringen publiceras i antagningssystemet så att berörda 

betygsrapportörer informeras. 
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Beslutsunderlag  

• Bilaga 3 till samverkansavtal för gymnasieskola – Tidsplan för 

antagningen till gymnasieskola  

• Tidsplan antagningen till gymnasieskola 2023 
 

 

Vid protokollet: 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 


