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Information om ansökan till
gymnasieskolan 2019
Ansökan till gymnasiet
Från den 10 december 2018 har gymnasievalet på ansökningswebben
www.indra2.se varit öppet för Göteborgsregionens elever. Den 1 februari stängde
ansökan och nedan redovisas sökandestatistik till Göteborgsregionens
gymnasieskolor.
GR:s gymnasieantagning genomför antagning till nationella program och till
introduktionsprogram för grupp av elever för alla 26 kommunala och 47 fristående
gymnasieskolor.

Antal grundskoleelever
Antal elever i årskurs 9 i regionen är 10 987, en ökning med 259 mot förra året
(2018=10 728, 2017=10 434).

Sökande oavsett behörighet
Totalt antal sökande till Göteborgsregionen den 1 februari är 10 876 (2018=10 847)
vilket är en ökning med 29 mot förra året. Antal sökande grundskoleelever är
10 185 (2018=10 043), vilket är en ökning med 142 elever mot förra året. Antal
äldre sökande är 691 (2018=804). Det finns 1 069 elever grundregistrerade i
antagningssystemet Indra som ännu inte gjort sin ansökan, 638 från grundskolan
och 431 från gymnasieskolan.

Antal platser på nationella program
Regionens kommunala gymnasieskolor erbjuder 7 117 platser och de fristående
gymnasieskolorna 5 037. Totalt erbjuds 12 154 gymnasieplatser på nationella
program.
Flest sökande utifrån förstahandsval har Samhällsvetenskapsprogrammet med
1 830 behöriga sökande följt av Ekonomiprogrammet 1 803,
Naturvetenskapsprogrammet 1 682, Teknikprogrammet 1 173 och Estetiska
programmet 579.
Antal sökande till Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet ökar
stort mot förra året. Även Samhällsvetenskapsprogrammet och Barn- och
fritidsprogrammet ökar. Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet samt El- och
energiprogrammet minskar något mot förra året.
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Behöriga grundskoleelever
Antal behöriga grundskoleelever till lägst yrkesprogram är 8 696, 84%.
Antal obehöriga grundskoleelever är 1 653, 16%.
Antal behöriga sökande grundskoleelever, till nationella program och
introduktionsprogram utifrån förstahandsval, är 8 457=85% (2018=8 299=85%).
Antal obehöriga sökande grundskoleelever, till nationella program och
introduktionsprogram utifrån förstahandsval, är 1 465=15% (2018=1 463=15%).
Totalt antal sökande i förhållande till antalet platser beräknat på behöriga elever i
regionen är 72% (2018=72%). Utöver dessa elever finns både behöriga och
obehöriga GR-elever som ännu inte sökt samt att det under mars månad
tillkommer ca 300 ansökningar från övriga landet.
83% (83%) behöriga sökande har ett högskoleförberedande program som
förstahandsval och 17% (17%) ett yrkesprogram.

Sökande till kommun i GR (förstahandsval)
Antal behöriga GR-elever som söker kommunal skola i regionen är 4 992
(2018=4 826).
Andel elever som söker sin hemkommun ökar från 36% till 38%.
Andel elever som söker annan kommun i regionen ligger kvar på 20%.
Störst andel behöriga sökande per plats till kommunal skola har Öckerö med 134%
och Härryda med 82%.

Sökande till fristående skolor i GR (förstahandsval)
Antal behöriga GR-elever som söker fristående skolor är 3 544 (2018=3 715).
Andel elever som söker fristående skola i regionen är 42% (2018=44%)
Störst andel sökande till fristående skolor har Göteborg med 55%, Öckerö med 53%
och Lilla Edet med 52%. Minst andel sökande till fristående skolor har Tjörn med
15%, Alingsås med 17% och Stenungsund med 17%.

Antagningsstatistik
Mer antagningsstatistik finns på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen
under Antagningsstatistik och pressinformation.

Ansökan efter den 1 februari
Sökande elever kan efter den 1 februari inte registrera några val via Indra2.se. Om
sökande har behov av att göra justeringar i sin ansökan görs detta via studie- och
yrkesvägledare på skolan där eleven går. Studie- och yrkesvägledare inom GR kan
göra ändringar i ansökan för eleven fram till och med den 15 mars kl 12.00.
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Preliminärantagningen är klar den 9 april
Preliminärantagningen är klar tisdagen den 9 april. Sökande till gymnasieskola
inom GR kan då ta del av ett preliminärt antagningsresultat på Indra2.se.

Slutantagningen klar den 26 juni
Slutantagningen är klar onsdagen den 26 juni. Sökande till gymnasieskola inom GR
kan då ta del av sitt antagningsresultat på Indra2.se.

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast
introduktionsprogram, Tjörn erbjuder inga egna utbildningar. Öckerö och Mölndal
erbjuder ett begränsat antal utbildningar.
GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor
inom Göteborgsregionen.
Mer antagningsstatistik finns på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen
Gymnasieantagningen
Göteborgsregionens kommunalförbund
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