Information till sökande om slutliga
antagningen

Information om den slutliga
antagningen till
gymnasieskolan 2020
För dig som bor i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun

Ditt slutantagningsbesked visas på din ansökan den 8 juli
Från den 8 juli kan du logga in på ansökningswebben och se ditt
slutantagningsbesked. Klicka här för att komma till ansökningswebben.
(gymnasieantagningen.storsthlm.se)
Om du glömt ditt lösenord kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare
eller klicka på ”Glömt lösenord” som du hittar under “Logga in”-knappen
på ansökningswebben.
Observera att Gymnasieantagningen inte skickar hem
slutantagningsbesked till dig per post.
Vad händer när du blir antagen på en gymnasieutbildning?
Du kan bara vara antagen till en utbildning.
När du antagits till en utbildning så stryks alla utbildningar som du har
placerat under denna i ansökan automatiskt.
Antas du till en utbildning som inte är ditt förstahandsval i ansökan så är
du reserv till de utbildningar du har placerat över detta val i din ansökan.
Vill du inte stå kvar som reserv till högre rangordnade val utan vill börja på
det program du blivit antagen till, är det viktigt att du svarar att du inte vill
stå kvar som reserv.
Det är viktigt att du tar reda på när det är uppropsdag på gymnasieskolan
du blir antagen till. Skolan kan ange uppropsdag i din ansökan, skicka brev
via post eller hänvisa dig till deras hemsida.
Har du inte antagits till något val står du kvar som reserv på dina val. Du
kan även göra en sen ansökan till utbildningar som har lediga platser efter
slutantagningen. Längre ner kan du läsa mer om Sen ansökan.
Du måste vara behörig för att bli antagen
För att du ska få vara med i slutantagningen och konkurrera om en
utbildningsplats ska du vara;
•
•
•
•

folkbokförd i Sverige,
fylla högst 19 år 2020,
mottagen som sökande, (gäller bara om man söker en utbildning utanför
samverkansområdet),
giltigt LMA-kort om du är asylsökande,

•
•
•
•

nordisk sökande,
utlandssvensk
barn till diplomat
barn till migrerad arbetstagare inom EU
Utöver detta ska du också ha den behörighet som krävs till den utbildning
du söker till.

För att vara behörig till de olika gymnasieprogrammen krävs följande
För yrkesprogram krävs lägst betyg godkänt i engelska, matematik och
svenska/svenska som andraspråk samt godkända betyg i ytterligare fem
ämnen.
För högskoleförberedande program krävs lägst betyg godkänt i engelska,
matematik och svenska/svenska som andraspråk samt godkänt i ytterligare
nio ämnen. Till estetiska programmet kan de nio ämnena vara vilka ämnen
som helst men till övriga högskoleförberedande program krävs lägst
godkända betyg i vissa ämnen. Läs mer om vad som gäller för respektive
högskoleförberedande program på vår hemsida, (www.gyantagningen.se)
För introduktionsprogram krävs att du är obehörig till programmen ovan.
Det finns fyra introduktionsprogram och det är lite olika behörighetskrav
som gäller för dem. Behöver du mer information om vad som gäller för
introduktionsprogrammen kan du läsa här. (www.gyantagningen.se)
Om du är obehörig till alla dina val och inte blivit antagen till någon
utbildning i den slutliga antagningen bör du kontakta din studie- och
yrkesvägledare eller oss på Gymnasieantagningen. Kontaktuppgifter till
Gymnasieantagningen finns längst ner i denna information.
Är det fler sökande än antalet platser på utbildningen tas de med högst
meritvärde in först. De med lägre meritvärde står som reserver.
Betygskomplettering i sommarskola för att uppnå behörighet
Betygskompletteringar från sommarskola som inkommer till Gymnasieantagningen
senast den 22 juni räknas med i den slutliga antagningen.
Om du går i sommarskola som slutar efter den 22 tar Gymnasieantagningen räknas
betyget med i reservantagningarna.
De betyg du kompletterat ska skickas direkt från sommarskolan till
Gymnasieantagningen. Kontakta sommarskolan om du är osäker.
Antagning på Fri kvot
Alla ansökningar om antagning i fri kvot prövas av den sökta huvudmannen, inte av
Gymnasieantagningen. Det är en utsedd person (beslutsfattare) hos kommunen, om
du sökt till en kommunal skola eller en utsedd person på fristående gymnasieskolan om
du sökt till en fristående skola som du kan vända dig till om du har frågor.
Dessa beslutsfattare beslutar om du ska antas inom den fria kvoten. De beslutar
också om sökande med utländska slutbetyg uppfyller motsvarande behörighetskrav
till den sökta utbildningen och beslutar om de ska antas.
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Beslut om Dispens i engelska
Om du har ansökt om dispens i engelska är det inte Gymnasieantagningen utan en
beslutsfattare hos den sökta huvudmannen som fattar beslut om ansökan godkänns
och om du därmed får vara med och konkurrera om en plats på just den studievägen.
Antagning till introduktionsprogram som erbjuds för enskild elev
Antagningen till introduktionsprogram som erbjuds för enskild elev görs av den
huvudman du har sökt till. Det betyder att har du frågor om antagningen är det till
dem du ska vända dig till. Hör av dig till Gymnasieantagningen så hjälper vi dig med
kontaktuppgifter till beslutsfattarna.
Svara på antagningen
Måste jag alltid svara?
Nej, du behöver inte svara på din antagning om du har antagits till ditt
förstahandsval och är nöjd med det, Men det går att även att tacka JA i
systemet.
Nej, du behöver inte svara om du är antagen på ett annat val än ditt
förstahandsval och vill stå kvar som reserv på alla val som ligger ovanför.
Då är du med i reservantagningen. Antas du på ett högre val i reservantagningen
förlorar du platsen du varit antagen på tidigare.
När måste jag svara?
Du måste svara om du inte vill står kvar som reserv på något högre rangordnat
val.
Du måste svara för vart och ett av de ovanliggande valen om du vill Stå kvar eller
Avstå. OBS! Avstå inte det val du blivit antagen på.
Vill du tacka nej till ett förstahandsval som du har antagits till så ska du meddela
detta i ditt svar. Observera att om du tackar nej till ditt förstahandsval så står du
helt utan plats.
Sista dag att svara på slutantagningsbeskedet är den 20 juli.
Logga in på https://www.gymnasieantagningen.storsthlm.se och lämna svar. Här
behöver du återigen ditt lösenord.
Vad händer om jag inte svarar?
Du kvarstår att prövas i reservantagningen till utbildningar du är reserv till om du
inte aktivt tackar nej.
Vi utgår ifrån att det är den ordningen som gäller om du inte meddelar annat. Du
har chans att bli antagen på högre val i reservantagningen, men har annars kvar
platsen.
Du har inte möjlighet att aktivera avstådda utbildningar med annat än att du
gör ett sent ändringsval och hamnar sist i kön till dessa utbildningar. Se nedan!
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Om du behöver göra en sen ansökan efter slutantagningen
Om du inte blir antagningen till någon utbildning i slutantagningen kan du
göra en sen ansökan och lägga till utbildningar som har lediga platser efter
slutantagningen.
Du kan vända dig till din studie- och yrkesvägledare eller till oss på
Gymnasieantagningen för hjälp och information om hur du gör en sen
ansökan.
På vår hemsida hittar du information om var det finns lediga platser efter
slutantagningen. Gymnasieantagningens hemsida: ww.gyantagningen.se.
Du kan lägga till utbildningar efter slutantagningen men du hamnar sist i kön.
Alla val som du lägger till eller flyttar upp i rangordning i din ansökan blir hanterade på
det viset att du hamnar sist i kön till dessa utbildningar, oavsett ditt meritvärde. Tänk
alltså på att en sen ansökan ger följder för din ansökan. Du kan erbjudas plats först
efter dem som gjorde sin ansökan i tid och redan är reservplacerade.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen för mer
information.
Reservantagningen
I augusti börjar reservantagningen till de platser som blivit lediga när svaren har
kommit in.
Resultatet av den första reservantagningen visas på din ansökan den 4 augusti och
du ska svara på den senast den 7 augusti kl. 12:00.
Resultatet av den andra reservantagningen visas på din ansökan 12 augusti kl. 12:00
och du ska svara senast den 14 augusti.
Den 14 augusti tar gymnasieskolorna över den fortsatta reservantagningen till sin
egen skola. Skolorna ska följa de aktuella reservlistorna.
Ytterligare frågor
Om du har frågor om slutantagningen kan du kontakta din studie- och
yrkesvägledare eller vända dig till oss på Gymnasieantagningen.
Gymnasieantagningen STORSTHLM
mejl: gyantagningen@storsthlm.se
ansökningswebb: https://www.gymnasieantagningen.storsthlm.se
webbsida: www.gyantagningen.se
Telefon: 08-580 080 00
För aktuella telefontider under sommaren se vår webbsida.
Ingen besökstid under sommaren på grund av Coronaviruset.
Postadress: Gymnasieantagningen STORSTHLM, Box 4404, 102 68 Stockholm
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