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Datum

2016-11-29

Tidsplan för gymnasieantagningen läsåret 2017/2018
Månad

Datum

Åtgärd

November

v 48-49

Elevuppgifter importeras via fil från grundskolorna,
A-C Linde samordnar för Kalmar kommun. För övriga
grundskolor inrapporterar respektive skolkansli.
Fristående grundskolor lämnar uppgifter separat via fil
eller via underlag för manuell registrering. SYV på
respektive enhet som har introduktionsprogram anmäler
elever som kommer att söka.

December

2016-12-21

Höstterminsbetyg för årskurs 9 till Gymnasieantagningen
för registrering. Inrapporteras på samma sätt som
elevuppgifterna.

2016-12-30

Sista dag för programförändringar.

Januari

2017-01-11

Dexter öppnas för gymnasieval.

Februari

2017-02-15

Sista ansökningsdag. Dexter stängs för val.

2017-02-20

Alla ansökningshandlingar och anmälningar till
Introduktionsprogram ska vara Gymnasieantagningen
tillhanda. Observera att SYV ansvarar för att kontrollera
ansökan och kvittera i Dexter före inlämning.

2017-02-28

Ansökan i fri kvot till Gymnasieantagningen för
registrering.

2017-03-08

Sändrutiner gällande sökande till annan kommun
avslutade.

2017-03-13
Kl 14.00

Beredningsgruppen sammanträder
- Beredning HAHANA-ST, SAMEDA-ST och
IMINDA-ST
.

2017-03-17

Sista dag för registrering inför preliminär antagning.

2017-04-03

Preliminär antagning avslutad, resultat visas i Dexter.

2017-04-12

Första dag för om-/nyval, gäller inte för sökande till
program anpassat för elever diagnos inom
autismspektrumtillstånd, AST.

Mars

April
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KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND

2017-04-10
Kl 14.00

2017-04-12

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Datum

Ärendebeteckning

2016-09-06

GYF 2016/0452-10.15

Beredningsgruppen sammanträder
- Förslag till beslut HAHANA-ST, SAMEDA-ST och
IMINDA-ST
Överlämnandekonferens. Avlämnande skola informerar
mottagande skola gällande sökanden med särskilda
behov.

2017-04-24
Kl 14.00

Antagningsrådet sammanträder
- Redovisning sökande efter preliminärkörningen
- Beslut HAHANA-ST, SAMEDA-ST och, IMINDA-ST
- Beredning Fri kvot

2017-05-19

Sista dag för om-/nyval

2017-05-24

Ansökningshandlingar för om-/nyval ska vara kansliet för
Gymnasieantagningen tillhanda.
Kompletterande handlingar fri kvot och ansökningar om
dispens engelska skall vara Gymnasieantagningen
tillhanda.

2017-05-29
Kl 14.00

Antagningsrådet sammanträder
- Redovisning av antal sökande efter omval
- Organisation
- Beredning Dispens från behörighetskrav i engelska

2017-05-31

Meddela eventuella omval till annan kommun/huvudman

2017-06-12

Antagningsrådet sammanträder
- Ställningstagande Fri kvot
- Ställningstagande Dispens från behörighetskrav i
engelska

2017-06-16

Vårterminsbetyg för årskurs 9 ska vara insända till
Gymnasieantagningen.

2017-06-21

Sista dag för registrering inför slutlig antagning.

2017-07-03

Slutlig antagning avslutad. Antagningsbesked sänds till
alla sökande. Resultat visas också i Dexter.

2017-07-31

Sista dag för svarsbesked till Gymnasieantagningen. Sista
dag för registrering av betygskomplettering inför
reservantagningen.

2017-08-01 2017-09-14

Reservantagning.

Statistik efter avslutad reservantagning.

