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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till 
gymnasiesärskolan   

Nedan visas viktiga gemensamma datum som gäller under 

antagningsåret. Som inloggad i antagningssystemet finns ytterligare 

datum för arbetsuppgifter som behövs för genomförande av 

antagningen. I antagningssystemet kan användare utifrån sin roll och 

behörighet se sina arbetsuppgifter under antagningsåret. Exempel 

från 2021. 

 

2021-10-01 00:00 Antagningsåret startar Föregående års antagning och elever 
har gallrats ur antagningssystemet 
databas. Nytt antagningsår startar. 

2021-10-28 16:00 Elevuppgifter inlästa Grundsärskolornas elevuppgifter (åk 
9) ska vara överförda till 
antagningssystemet. 

2021-11-02 08:00 indra2.se - information och 
utbildningskatalog 

Gymnasiesärskolornas publicerade 
utbildningsutbud för antagningsåret 
2022 visas och är offentligt för 
allmänhet och elev. 
Utbildningsutbudet kan komma att 
justeras en tid framöver men ska vara 
fullständigt uppdaterat då 
elevinloggningen och gymnasievalet 
öppnar. 

2021-12-07 08:00 Gymnasievalet öppnar Ansökningsperioden för 
gymnasievalet startar.  

2022-03-11 12:00 Ansökan stänger för studie- 
och yrkesvägledare 

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att registrera ansökan 
innan preliminärantagningen. 
Ansökan stänger kl 12:00. 

2022-03-22 12:00 Antagningsarbete startar – 
preliminärantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till 
antagningssystemets funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin 

2022-04-07 10:00 Preliminärantagningen är 
klar 

Den preliminära antagningen till 
Göteborgsregionens gymnasieskolor 
är klar. 
Det sker ingen preliminärantagning 
till Gymnasiesärskolan. 
 
Gymnasievalet öppnar och studie- 
och yrkesvägledare kan fortsätta 
registrera elevers ansökan. 
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2022-05-02 16:00 Sista dag för intresseanmälan till 
vissa introduktionsprogram i 
Göteborg  

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att hjälpa elever att 
registrera intresseanmälan till vissa 
introduktionsprogram på 
kommunala skolor i Göteborg. Det 
gäller individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion för enskild elev. 

2022-05-16 16:00 Sista dag att lägga ned utbildning Sista dag för gymnasiesärskolor att 
ändra sitt utbildningsutbud inför 
slutantagningen, både att lägga ned 
och starta utbildning. Detta för att 
elever ska hinna informeras och 
eventuellt göra ändringar innan 
ansökan stänger inför 
slutantagningen. Sista dag att justera 
antalet platser på 
gymnasieutbildning är den 10 juni kl. 
12:00 

2022-06-01 16:00 Gymnasievalet stänger för 
studie- och yrkesvägledare 

Möjligheten att registrera 
gymnasieval till gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen stänger. 
Undantaget introduktionsprogram 
för enskild på kommunala 
gymnasieskolor i Göteborg som 
stängde den 2 maj. 

2022-06-09 12:00 Slutbetyg ska vara överförda till 
Indra 

Åk 9-elevernas slutbetyg ska vara 
överförda till antagningssystemet 
Indra SÄR-läge. 

2022-06-10 12:00 Antagningsarbete startar – 
Slutantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till Indras funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin.  

2022-06-23 10:00 Slutantagningen är klar Slutantagningen till 
Göteborgsregionens 
gymnasiesärskolor är klar.  

2022-09-08 16:00 Reservantagning avslutad 
 
 

Reservantagningen till 
Göteborgsregionens samtliga 
gymnasieskolor avslutas.  

2022-09-30 23:59 Antagningsåret är avslutat Antagningssystemets databas gallras 
på årets sökande elever och 
antagningsinformation, inga sådana 
uppgifter kan tas ut efter det. Nytt 
antagningsår startar den  
1 oktober. 

 

 

 

 
 


