
   

Tidplan - ett fjärde tekniskt år för gymnasieingenjörsexamen 

 1 (2) 

Tidplan - ett fjärde tekniskt år för 
gymnasieingenjörsexamen 

   Gymnasieantagningen 
2022-09-05 

Tidplan antagningsåret 2023 
Viktiga datum  

2022-09-30 Utbildningsutbudet meddelas Gymnasieantagningen via formulär.  

2022-10-25 Utbildningsutbudet publiceras på 
www.goteborgsregionen.se/teknikprogrammet4 

2023-03-15 Ansökan öppnar. Ansökan görs via ansökningsblankett, 
Gymnasieantagningen registrerar ansökan i antagningssystemet. 
Ansvariga på skola ser där sökande till respektive profil.   

2023-05-02 Sista dag att lägga ned profil. 

2023-05-05 Sista ansökningsdag. 

2023-06-09 Sista dag för gymnasieskola att justera platsantal.  

2023-06-01 Sista dag att registrera uppropsinformation. 

2023-06-16 Sista dag för sökande att skicka in kopia på examensbevis till 
Gymnasieantagningen.  

2023-06-21-
2023-06-22 

Huvudman tar beslut om mottagande.  

2023-06-22 Sista dag att meddela eventuell bilaga till antagningsbesked. 

2023-06-28-
2023-06-29 

Gymnasieantagningen genomför manuell antagning. 

2023-06-30 Besked om antagning. Gymnasieantagningen meddelar 
antagningsbesked via post till sökandes folkbokföringsadress. 
Avisering via mejl. 

2023-07-28 Sista dag för sökande att svara på sitt antagningsbesked. Antagningen 
stängs och huvudman övertar tillsättning av eventuella reservplatser 
med tillkommande sökande. 

 

  

http://www.goteborgsregionen.se/teknikprogrammet4
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Tidplan - ett fjärde tekniskt år för 
gymnasieingenjörsexamen 

   Gymnasieantagningen 
2022-09-05 

Information till gymnasieskolor: 
Utbildningsutbud  

Skolornas utbildningsutbud med antal platser meddelas Gymnasieantagningen. Skolorna meddelar 
senast den 2 maj om att eventuellt lägga ned profil och senast den 9 juni att ändra antalet platser. Tänk 
på att meddela Gymnasieantagningen och inte ändra uppgifterna direkt i antagningssystemet Indra.  

Skolan meddelar sökande om att utbildning inte längre är aktuell.  

Skolstart  

Uppropsinformation registreras direkt i antagningssystemet. Eventuell bilaga till antagningsbesked 
meddelas Gymnasieantagningen. 

Om ansökan skickas direkt till skolan 

Om sökande skickar ansökningar direkt till gymnasieskolan behöver skolan skicka dessa vidare till 
Gymnasieantagningen, så att inte sökande förlorar sin plats. När det gäller externa sökande, med 
hemkommun utanför GR, är det också viktigt ur perspektivet att hemkommunen måste få ansökan. 
Gymnasieantagningen ordnar för att externt antagningskansli får erforderlig information så snart vi 
mottar ansökan.  

Intresseanmälan 

Om skola väljer att ha intresseanmälan på egen webbplats är det viktigt att det tydligt framgår att det 
är en intresseanmälan och inte formell ansökan. Lägg gärna länk till den formella ansökan väl synlig 
på webben, www.goteborgsregionen.se/teknikprogrammet4. 

Sen ansökan 

Om sökande önskar göra omval efter sista ansökningsdag sänds ny ansökan till Gymnasieantagningen. 
Ansökan tas emot och läggs som omval utifrån när ansökan inkommit. Ansökan prövas till eventuellt 
ledig plats efter eventuella reserver. Sena ansökningar tas emot ända fram till dess att antagningen 
avslutas. 

Information om sökande och antagna 

Antagningen kommer att genomföras genom manuell hantering i antagningssystemet Indra samt via 
beslutsfiler i delad mapp.  
Vid urval registreras sökandes jämförelsetal i antagningssystemet.  

Sökande- samt antagningslistor kan skola kontinuerligt ta del av via antagningssystemet.  

http://www.goteborgsregionen.se/teknikprogrammet4
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