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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till gymnasieskolan  
En förutsättning för att upprätthålla elevernas rätt att söka 

gymnasieutbildning är att det finns en på förhand upprättad och kommunicerad 

tidsplan för antagningen till gymnasieskola. Tidsplan för gymnasieantagningen är 

även ett viktigt planeringsunderlag för samtliga involverade parter i 

antagningsarbetet. Det är många beslut som ska fattas av avlämnande- och 

mottagande skola och av beslutsfattare hos huvudman för att antagningen ska 

kunna genomföras. Med en tidsplan som är beslutad i god tid och som är väl 

kommunicerad kan samtliga berörda parter tillse att underlag är på plats och att 

beslut är fattade i tid för genomförande av antagning.  

 

Gymnasieantagningen tar årligen fram ett förslag till tidsplan för arbetet med 

antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen inför kommande 

antagningsår. Förslaget redovisas Utbildningschefsnätverket för bedömning och 

beslutas i Utbildningsgruppen. 

 

Förslaget följer den lagstiftning som reglerar preliminär antagning och 

genomförande av slutlig antagning (Gymnasieförordningen 7 kap 7 §). Förslaget 

utgår även ifrån de av Sveriges Kommuner och Regioners framtagna nationella 

rekommendationer samt ifrån regionala överenskommelser och beslut. 

Gymnasieantagningens årshjul 
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Regionala överenskommelser 

Över tid har ett antal regionala överenskommelser och principiella 

ställningstaganden gjorts rörande de händelser som ingår i tidsplanen. Nedan 

redovisas dessa tillsammans med beskrivning och motiv. 

 

• Ansökningsperioden för sökande elever öppnar i december och löper över 

jullovet, så att sökande elever får god tid att göra väl övervägda val utifrån 

inrapporterade höstterminsbetyg. Ansökan stängs den 1 februari, eller 

närmaste vardag om den 1 februari inträffar på en helgdag. 

• Efter att ansökan stängs för sökande elever kan sökande vid behov göra 

ytterligare val, men då via sin skolas studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledare kan för elevs räkning göra justeringar i ansökan till dess att 

ansökan stängs inför preliminärantagningen och därefter inför 

slutantagningen. 

• Efter preliminärantagningen är det viktigt att sökande elever som ej blivit 

preliminärt antagna säkrar upp sin ansökan med ytterligare val. Därför 

öppnas ansökan åter och val kan göras av studie- och yrkesvägledare för 

sökande som har behov av att säkra upp sin ansökan inför slutantagningen.  

• Sista dag att lägga ned utbildning förläggs senast två veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Detta så att sökande som berörs av 

nedläggning har en möjlighet att göra omval eller tilläggsval. 

• Sista ansökningsdag förläggs till den 1 juni, eller närmaste vardag om den 1 

juni inträffar på en helgdag.  

• Rapportering av slutbetyg från avlämnande skola förläggs i förhållande till 

när slutlig antagning sker. I planeringen bör man i möjligaste mån verka för 

att betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola kan komma med 

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.   

• Inför slutantagningen genomförs en sista simuleringskörning när 

slutbetygen är rapporterade. Detta så att skolhuvudman dimensionerar 

antal utbildningsplatser i relation till faktiskt utfall av behöriga sökande. 

• Efter det att skolhuvudman fastställt antalet utbildningsplatser inför 

slutantagningen kan de inte justeras, utan fastställd organisation gäller.     

• Val efter slutantagningen räknas som sent inkomna och prövas i mån av 

ledig plats, efter sökande reserver som gjort sitt val i tid. 

• Reservantagningen avslutas första hela arbetsveckan i september. Därefter 

tar gymnasieskola över tillsättandet av eventuellt lediga platser samt 

antagning till inriktning vid senare årskurs. Gymnasieskola rekommenderas 

utgå ifrån de reservlistor som finns i antagningssystemet. När dessa listor 

blir inaktuella utgår gymnasieskola liksom Gymnasieantagningen ifrån 

gällande lagstiftning för behörighet och urval till aktuellt program.  
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Tidsplan 

Nedan listas de händelser som ingår i tidsplanen och ungefärlig tidpunkt för när 

de inträffar under ett antagningsår. Datumen kan variera från år till annat 

eftersom hänsyn behöver tas till när helgdagar infaller och annat som kan 

påverka antagningsarbetet. Datum för händelserna i tidsplanen för kommande 

antagningsår fastställs av Utbildningsgruppen vid möte tidigast i januari och senast 

i mars. 

 

December Ansökan öppnar  

December Betygsrapportering ht-betyg startar 

December Betygsrapportering ht-betyg stänger 

1 februari Ansökan för sökande elev i antagningssystemet stängs 

Mars Studievägledare inom regionen ska ha registrerat ansökningar 
för elever som ej registrerat sin ansökan själva 

Mars Ansökan för studievägledare stänger 

Mars Skolorna ska ha registrerat eventuella provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Mars Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Mars Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Mars Kommunerna ska ha registrerat samtliga yttranden och beslut 
om mottagande inför preliminärantagningen 

Mars Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal 
utbildningsplatser inför preliminärantagningen 

Mars Antagningssystemet stängs för preliminärantagning och 
antagningsarbete påbörjas. Begränsad åtkomst till 
antagningssystemet för användarna.  

April Beslut om preliminärantagningen 

April Preliminärantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnar för 
studievägledare 
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April Antagningsstatistik för preliminärantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Maj Sista dag för ansökan till utbildningar med färdighetsprov för 
att garanterat bli kallad till prov 

Maj Sista dag för gymnasieskolor att lägga ner en utbildning så att 
elever hinner göra omval innan den 1 juni då ansökan stänger 

Juni Skolorna ska ha registrerat sina uppropstider 

1 juni Ansökan i antagningssystemet stängs  

Juni Sista dag att lämna in internationella betyg från ISGR 

Juni Skolorna ska ha registrerat eventuellt provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Juni Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Juni Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Juni Slutbetyg för sökande inom Göteborgsregionen ska 
vara inlästa eller registrerade i antagningssystemet 

Juni Sista dag för gymnasieskolorna att registrera beslut om dispens 
i engelska 

Juni Grundskolor inom Göteborgsregionen ska ha klarmarkerat att 
korrekt slutbetyg är inlästa/registrerade i antagningssystemet 

Juni Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal platser inför 
slutantagningen 

Juni Kommunerna ska ha registrerat yttranden och beslut om 
mottagande inför slutantagningen 

Juni Inloggning till Indra stängs för slutantagning 

Juni Fristående gymnasieskolor ska ha klarmarkerat föreslagna 
elever för antagning 

Juni Beslut om slutantagningen 
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Juni Slutantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnas för 
studievägledare för registrering av sena omval 

Juni Antagningsstatistik för slutantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Augusti Reservantagning för nationella program och sökbara 
introduktionsprogram för grupp av elever publiceras  

Augusti Reservantagning för introduktionsprogram för enskild 
publiceras 

September Reservantagningen avslutas 

 


