Gymnasieantagning
Du får söka till program och orter som hemkommunen knutit samverkansavtal med. Kommunerna i
Skåne samt Sölvesborgs, Karlshamns, Olofströms och Ronnebys kommuner i Blekinge har ett
gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka
till nationella program, särskilda varianter, nationellt godkända idrottsutbildningar och
programinriktade individuella val inom Skåne, samt till Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och
Ronneby.
Det som är viktigt för dig att tänka på är att du endast blir antagen till ett val.
Det är därför viktigt att du tänker på hur du rangordnar dina val.
Det är antagningskansliet i Kristianstad som handlägger din gymnasieansökan, även om du söker till
utbildning vid andra skolor eller i andra kommuner.
Ansökan till gymnasiet gör du genom att logga in på www.skanegy.se Här finns även information om
skolor och program mm.
Inloggningsuppgifter får du hemskickade per post. Ansökningssidan är öppen för val under perioden
15 januari 2015 - 15 februari kl 24.00 2015.
När du känner att du är färdig med dina val och rangordnat valen i rätt ordning skall du skriva ut och
skriva under din ansökan. Den undertecknade ansökan/kvittensen skall lämnas till studie- och
yrkesvägledaren på din grundskola senast den 17 februari 2015.
Har du frågor angående ditt gymnasieval skall du i första hand kontakta studie- och yrkesvägledaren
på din skola.
Om du söker till en fristående gymnasieskola är det inte säkert att du får inackorderingstillägg. Om
CSN, centrala studiemedelsnämnden, anser att du kan läsa samma program eller nationell inriktning i
hemkommunen (eller samverkansområdet) kan du nekas inackorderingstillägg trots att du antas vid
friskolan och har rätt att studera där. Detta innebär i så fall extra kostnader för din familj.
Inackorderingstillägg för studier vid friskolor söks hos CSN.
Tidplan för antagning
15 Februari är sista ansökningsdag. När du är klar med din ansökan lämnar du ansökan/kvittensen till
din studie- och yrkesvägledare på din skola.
Den 15 april kan du med hjälp av dina inloggningsuppgifter gå in på sökwebben www.skanegy.se
och se ditt preliminära antagningsbesked till gymnasieskolan.
24 April öppnar webben för omval. Du kan lägga till nya val, ta bort val och/eller ändra rangordning av
val.
15 Maj är sista dag för att göra omval.
Första veckan i juli får du ett antagningsbesked per post. Du kan också gå in på sökwebben
www.skanegy.se och se ditt slutliga antagningsbesked samt information om hur du svarar på detta.
22 Juli är sista svarsdag.
1 Augusti är sista dag för komplettering av betyg inför den 1:a reservantagningen.
2 Augusti påbörjas reservantagningen. Du kan se ditt reservnummer på sökwebben www.skanegy.se
Om du svarat att du vill stå kvar som reserv till högre val erbjuds du en plats så snart det är din tur.
Det val du tidigare var antagen till tas då automatiskt bort. De första reservbeskeden går ut per post.
Närmare skolstart kontaktar vi dig per telefon.
15 September avslutas antagningen. Därefter är det rektor på respektive gymnasieskola som avgör
om en elev kan antas i de fall det uppstår en ledig plats.

