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Gymnasieantagningen 
 

Antagningshandläggare 
Therese Larsson 
therese.larsson_1@gyf.se 
0480-45 15 07 

Elevantagningen till gymnasieskolan inom Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommun), Nybro kommun samt fristående skolor 
verksamma inom området, sker genom samverkan på förbundets kasli. En förteckning 
över skolorna finns på sida 6-8. 
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För aktuella studievägskoder, kommunkoder och antagningskansliet hänvisas till följande 
sidor: 

www.skolverket.se 

www.scb.se 

https://antagningskanslier.skr.se/   
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Information angående antagning till gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
Antagning till gymnasieskolan regleras av skollag, förordningar och beslut av huvudman 
för utbildningen. Ur skollag och förordning för gymnasieskolan har gymnasieantagningen 
valt att lyfta fram följande: 

-att en preliminär antagning görs på hösttermingsbetyget, 

-att den slutliga antagningen sker på vårterminsbetyget/slutbetyget, 

-att omval får göras om huvudman beslutat, 

-att elever som har slutfört sista årskursen i grundskolan med godkända betyg i 
svenska/svenska som andrapsråk, matematik och engelska samt i övriga 
behörighetsgivande ämnen för sökt program är behöriga. Gymnasieskolan kan påbörjas 
till och med första kalenderhalvåret det år sökande fyller tjugo år. För att delta vid central 
antagning måste ansökan göras under våren det år sökande fyller 19 år, 

-att den som tidigare slutfört utbildning på nationellt program eller likvärdig utbildning inte 
är behörig, 

-att endast en ansökan ska lämnas in till hemkommunen, oavsett antal sökta alternativ, 
skolhuvudmän och utbildningsorter. De sökta alternativen ska rangordnas. 
Hemkommunen ansvarar för att ansökan sänds till huvudmannen/gymnasieantagningen 
för sökt utbildning, 

-att den som av sin hemkommun ska erbjudas gymnasieutbildning är behörig sökande 
till sådan utbildning var som helst i landet. Hemkommunen är betalningsansvarig för 
utbildning i hemkommunen eller i annan kommun som den har samverkansavtal med 
samt till fristående skolor med godkänd utbildning. Kommunens betalningsansvar för 
elev som tas in via så kallat ”frisök” (andrahandsmottagande) regleras genom särskild 
förordning, 

-att undantag får göras för elever som med hänsyn till personliga förhållanden har 
särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt, 

-att samma undantag gäller elever som har sökt till gymnasieskolan ifråga under 
åberopande av att där anordnas ett nationellt program eller nationell inriktning som inte 
erbjuds av hemkommunen, 

-att särskilda bestämmelser gäller för utbildningar med riskrekrytering samt studier vid 
riksidrottsgymnasier, 

-att urval och antagning ska göras sakligt och opartiskt enligt fastställd tidsplan. 
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Skolenheter inom Kalmarsunds gymnasieförbund (GYF) och Nybro 
kommuns verksamhetsområde 
 

Grundskolor, GYF/FR Kod Kommun Huvudman 

Esplanadskolan ES 0880 Kommun 

Falkenbergsskolan FA 0880 Kommun 

Funkaboskolan FU 0880 Kommun 

Färjestadens högstadium FH 0840 Kommun 

Kalmar Centrumskola KCS 0880 Fristående 

Kalmar Waldorfskola WA 0880 Fristående 

Lindsdalsskolan LI 0880 Kommun 

Nordic International School NIS 0880 Fristående 

Skansenskolan SSK 0885 Kommun 

Slottsskolan SLO 0885 Kommun 

Smedbyskolan SM 0880 Kommun 

Södermöreskolan SÖD 0880 Kommun 

Södra skolan SÖS 0880 Fristående 

Tallhagsskolan TA 0880 Kommun 

Thoren Framtid TFK 0880 Fristående 

Torskolan TO79 0834 Kommun 

Västra skolan VÄS 0880 Fristående 

Åkerboskolan ÅKE 0885 Kommun 

Ölands Friskola ÖFA 0840 Fristående 

Östra skolan ÖSS 0840 Fristående 

 

Grundsärskolor, GYF Kod Kommun Huvudman 

Oxhagsskolan, Kalmar GRSÄ-OX 0880 Kommun 

Tullbroskolan, Kalmar GRSÄ-TU 0880 Kommun 

Gröndalsskolan, Kalmar GRSÄ-GR 0880 Kommun 

Köpings skola, sär GRSÄ-KÖ 0885 Kommun 

Lagunen, Mörbylånga GRSÄ-MÖ 0840 Kommun 

Tuvan, Torsås GRSÄ-TO 0834 Kommun 

 

Grundskolor, Nybro Kod Kommun Huvudman 
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Alsterbroskolan ALSKOL 0881 Kommun 

Madesjöskolan MASKOL 0881 Kommun 

Paradisskolan PASKOL 0881 Kommun 

 

Grundsärskolor, Nybro Kod Kommun Huvudman 

Paradisskolan, sär GRSÄ-PA 0881 Kommun 

 

Gymnasieskolor, GYF/FR Kod Skolenhet Kommun Huvudman 

Calmare Internationella Skola CIS 88466776 0880 Fristående 

Dag Hammarskjöld Gymnasiet DHG 36539945 0880 Fristående 

Kalmar Fria Läroverk FLK 40634612 0880 Fristående 

Jenny Nyströmskolan JN 66132676 0880 Kommun 

Jenny Nyströmskolan, GYSÄR GS 57942242 0880 Kommun 

Lars Kaggskolan LK 37917591 0880 Kommun 

Praktiska Gymnasiet Kalmar KPG 31657916 0880 Fristående 

Stagneliusskolan ST 23058925 0880 Kommun 

SYAB Transportgymnasium SYAB 46241804 0880 Fristående 

 

Gymnasiesärskola, GYF Kod Skolenhet Kommun Huvudman 

Gymnasiesärskolan, Jenny 
Nyströmskolan 3 

GS 57942242 0880 Kommun 

 

 

Gymnasieskola, Nybro Kod Skolenhet Kommun Huvudman 

Åkrahällskolan 1; FT, VO ÅKR 35035671 0881 Kommun 

Åkrahällskolan 2; EK, HA, SA, 
IM 

ÅKR 12130801 0881 Kommun 

Åkrahällskolan 3; EE, HVFIN, 
HVGLA, NA, TE 

ÅKR 51736304 0881 Kommun 

 

Samverkansavtal 
Samverkansavtal för Kalmarsunds gymnasieförbund, Nybro kommun samt aktuella NIU-
avtal se bilaga 1. 

Gymnasieskolans nationella program 
Gymnasieskolans 18 program är indelade i 12 yrkesprogram och 6 
högskoleförberedande program. 
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Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesbildning. Alla 
elever på yrkesprogram ska, om de önskar, inom sin gymnaiseutbildning ges möjlighet 
att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning, som påbörjas på grundnivå. 
De högskoleförberedande programmen ska utgöra grund för fortsatt utbildning på 
högskolenivå. 

Avvikelse från nationellt program, så kallad särskild variant eller spetsutbildning, kan 
beviljas av Skolverket. 

Gymnasial lärlingsutbildning inom alla yrkesprogram får börja det första, andra eller 
tredje läsåret enligt skollagen 16 kap. 11 §. Inom Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuds 
möjligheten till lärlingsutbildning i åk 2 och 3 på samtliga yrkesprogram. 

Behörighet till nationella program 
I skollagen 15 kap. anges vilken målgrupp gymnasieskolan riktar sig till. Den sökande 
ska ha avslutat grundskolan och får inte ha genomgått ett nationellt program i 
gymnasieskolan eller motsvarande. Utbildningen ska påbörjas senast under det första 
kalenderhalvåret den sökande fyller 20 år.  

Asylsökande elever under 18 år jämställs i behörighetshänseende med sökande bosatta 
i Sverige. (Skollagen 29 kap. 2-3 §) 

Yrkesprogram 
För behörighet till ett yrkesprogram krävs minst godkända betyg/betyg E i 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra 
ämnen. 

Högskoleförberedande program 
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs minst godkända betyg/betyg 
E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra 
ämnen. 

Enligt gymnasieförordningen 7 kap. 1 § gäller därutöver följande kompletterande 
behörighetskrav: 

1. geografi, historia, religionkunskap och samhällskunskap för behörighet till 
ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och 
samhällsvetenskapsprogrammet, 

2. biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet. 

För behörighet till det estetiska programmet, som är högskoleförberedande, krävs 
godkända betyg/betyg E från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska 
och matematik samt i minst nio andra ämnen.  

Urvalsbestämmelser och gruppindelning av sökande 
Grupp 0: Förstahandsmottagna 
Grupp 0, L: Förstahandsmottagna, sent inkommen ansökan 
Grupp 3: Andrahandsmottagna, nationellt frisök 
Grupp 3, L: Andrahandsmottagna, nationellt frisök, sent inkommen ansökan 
Grupp 5: Fri kvot, individuell prövning 

Urvalsbestämmelser för gymnasieskolan regleras enligt skollagen. Turordning mellan 
sökande bestäms efter ett meritvärde. Behöriga sökande som är mottagna i första hand 
placeras och bedöms i grupp 0 (betygsgrupp) eller i grupp 5 (fri kvot). Behöriga sökande 
som är mottagna i andra hand placeras i grupp 3. Urval sker inom respektive grupp i 
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följande ordning; först reserveras platser för grupp 5 och därefter fördelas platserna i 
nämnd ordning inom grupp 0 och till sist grupp 3. 

Meritvärde beräknas på de 16 bästa betygen. Har sökande betyg i moderna språk får det 
räknas med och då blir det 17 betyg som räknas. 

A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0 

Kompletterande urvalsgrupper 
Sökande till estetiska programmet som genomgår intervju och/eller färdighetsprov kan få 
max 20 extra poäng (provpoäng/färdighetspoäng) att lägga till sitt meritvärde. 

Elever som planerar att flytta till annan kommun/gymnasieregion 
Ansökan görs i den kommun/region där den sökande är folkbokförd vid 
ansökningstillfället, ange när och vart flytten kommer ske. Antagningskansliet översänder 
kopia på ansökan till den nya kommunen. När personbevis som bekräftar folkbokföring i 
den nya kommunen har inkommit till antagningskansliet översändes detta tillsammans 
med originalhandlingar till den nya hemkommunen/gymnasieregionen. 

Ansökan till gymnasieskolan 
Om ansökan innehåller flera olika alternativ ska dessa rangordnas. 

Sökande från grundskolan 
Elever från grundskolan söker via internet på en webbplats som heter Dexter. Studie- 
och yrkesvägledare på respektive skola informerar eleverna om hur ansökan går till. 

Sökande från gymnasieskolan 
Elever från IM-program och elever som vill göra omsök får kod till Dexter av studie- och 
yrkesvägledare. Ansvarig studie- och yrkesvägledare kontaktar gymnasieantagningen för 
kod. 

Ansökan till gymnasiet för asylsökande 
En asylsökande som går i skola ansöker via Dexter. Utskrift av ansökan skickas 
tillsammans med kopia på LMA-kort* samt de betyg som åberopas. 

För asylsökande gäller följande behörighetsregler: 

• En asylsökande boende i en medlemskommun som påbörjat studier på ett 
anvisat introduktionsprogram före 18 års ålder har rätt att fullfölja 
introduktionsprogrammet enligt upprättad studieplan. 

• En asylsökande boende i en medlemskommun som påbörjat studier på ett 
anvisat introduktionsprogram har inte rätt att gå över till att påbörja utbildning på 
ett nationellt program från och med 18 års ålder. 

• En asylsökande boende i en medlemskommun som påbörjat studier på ett 
nationellt program före 18 års ålder har rätt att fullfölja programmet. 

• En asylsökande som inte påbörjat någon form av gymnasieutbildning före 18 års 
ålder är obehörig till gymnasieskolan. 

*LMA-kortet innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt 
dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets 
giltighetstid kan variera. 

Insändande av ansökningshandlingar 
När ansökan är gjord i Dexter ansvarar studie- och yrkesvägledarna på ”hemskolan” för 
att gymnasieantagningen får in bekräftad ansökan med sökandes underskrift. Studie- 
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och yrkesvägledaren granskar ansökningskoder och namnteckning, samt kvitterar 
elevens ansökan i Dexter. Det är viktigt att kontrollera datum och klockslag, så att de är 
samma uppgifter på blanketten som i Dexter. Studie- och yrkesvägledaren skickar 
ansökningarna till gymnasieantagningen. Samtliga kvitterade ansökningar ska sändas 
omgående till antagningskansliet. 

Övriga sökande insänder ansökningshandlingarna direkt till gymnasieantagningen. 
Samtliga ansökningar ska vara gymnasieantagningen tillhanda senast 15 februari 2022 
till adress: 

Kalmarsunds gymnasieförbund 
Gymnasieantagningen 
Box 865 
391 28 Kalmar 

Omval 
Efter preliminärantagningen i april finns möjlighet till justering eller tillägg av valet under 
omvalsperioden. Omvalet föregås av samtal med studie- och yrkesvägledare på elevens 
”hemskola” som därefter öppnar elevens ansökan i Dexter. 

Observera att utbildningarna med profilklass anpassade för elever inom 
autismspektrumtillståndet inte omfattas av omvalsperioden. Inte heller 
gymnasiesärskolan omfattas av omvalsperioden.  

Handläggning av sen ansökan 
Ansökan som inkommer efter 15 maj registreras som sen ansökan och kan endast 
beaktas i mån av plats på sökt/a program. 

Resultat av preliminär antagning 
Resultat av preliminär antagning visas i Dexter den 6 april 2022. Resultatet är baserat på 
sökandes höstterminsbetyg i åk 9 och genomförs med samma behörighetskrav och 
urvalsregler som vid den slutliga antagningen. Till sökande utanför upptagningsområdet 
sänds preliminärbesked via post. 

Resultat av slutlig antagning 
Slutligt antagningsbesked visas i Dexter den 1 juli 2022. Resultatet är baserat på 
sökandes slutbetyg från grundskolan. Till sökande utan inloggning till Dexter och till 
sökande utanför upptagningsområdet sänds antagningsbesked via post. 

Alla ska svara på antagningsbeskedet. De som har inloggning svarar i Dexter enligt 
anvisning. Väljer den sökande att tacka nej till utbildningen ska även ett underskrivet 
svar insändas till gymnasieantagningen. Följ informationen som ges på beskedet. 

Sökande som får besked via post sänder alltid in sitt svarsbesked via post.  

Reservplats 
En sökande som tackar ja till att stå kvar som reserv ställs upp på en reservlista och 
kommer antas i mån av plats. Besked skickas till den sökande. Det är viktigt att tänka på 
att reservantagningen pågår fram till och med den 15 september så den sökande som 
har tackat ja till att stå på reservlistan kan erbjudas plats enda fram till dess. Om den 
sökande inte längre vill stå kvar som reserv till högre val ska gymnasieantagningen 
omgående meddelas. 
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Antagning till utbildning anpassad för elever med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd, AST 
Utbildningen är anpassad med profilklass för elever med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd och genomförs i anpassade undervisningsgrupper inom ramen 
för programmen SA, FS och IMA. 

För elev som är behörig till nationellt program och är i behov av anpassad utbildning 
enligt ovan erbjuds två utbildningsalternativ. Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning media, ansökningskod SAMEDA-ST, samt försäljnings- och 
serviceprogrammet, ansökningskod FSA-ST. 

För elever behöriga till IM erbjuds introduktionsprogrammet individuellt alternativ, 
ansökningskod IMAA-ST. 

Sökande med inloggning kan registrera i Dexter. Med ansökan bifogas handlingar för 
prövning i fri kvot. Intyg på diagnos ska även bifogas ansökan. Ansökan till de tre 
studievägarna ska göras senast 15 februrari. Observera att AST-enheten inte omfattas 
av omvalsperioden. Ansökningar som inkommer efter 15 februari anses vara sent 
inkomna och behandlas i mån av plats.  

Motivet till direktionens beslut att utbildningarna inte ska omfattas av omvalsperioden är 
att förutsättningar för en välplanerad övergång från grundskola till gymnasium ska 
skapas. Ett tidigt antagningsbesked ger möjlighet till introduktion redan under 
vårterminen i åk 9. Beslut om antagning och eventuellt urval bland de sökande till de 
aktuella utbildningarna görs av antagningshandläggaren efter förslag från en 
beredningsgrupp. Beredningsgruppen gör en helheltsbedömning av den sökandes 
samlade meriter, individuella skäl och förutsättningar för de sökta utbildningarna.  

Att tänka på inför valet till gymnasieskolan 
-Att välja minst två program, samt ange önskemål om inriktning till åk 2, 

-att senare val av inriktning till åk 2 hos annan huvudman kan medföra att antagning 
endast sker i mån av plats, även när det finns samverkansavtal då det endast reglerar 
antagning till åk 1, 

-att sökande som har antagits på sitt förstahandsval inte prövas på lägre val. Lägre val 
än det den sökande har antagits till ”faller”. Rangordningen av valen är strikt, 

-att sökande som har ansökt till flera utbildningsanordnare kan få flera 
antagningsbesked. Det är viktigt att skicka svar på beskedet till alla utbildningsanordnare 
och meddela om man vill ha platsen eller inte.  

Dispens från behörighetskravet i engelska 
Skollagen 16 kap. 32 §: 

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller 
övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande: 

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i 
undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller 
motsvarande utbildning, och 

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet. 

Ansökan om dispens från behörighetskravet i ämnet engelska sker på separat blankett. 

En dispens innebär inte att eleven är befriad från engelska. För att eleven ska få sin 
examen från det aktuella programmet måste även kursmålen i engelska uppnås under 
gymnasietiden.  
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Fri kvot 
Gymnasieförordningen 7 kap. 3 §: 

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som 

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga 
sökande, eller 

2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan 
jämföras med betygen från grundskolan. 

Antagningen inom fri kvot till nationellt program avgörs av huvudmannen för 
utbildningen, eller av den huvudmannen har utsett. På grundval av en helhetsbedömning 
av den sökandes samlade meriter, individuella skäl och förutsättningar för sökt utbildning 
kan sökande beredas plats. En förutsättning är att den sökande är behörig till 
programmet. Antalet platser i den fria kvoten anpassas vid den slutliga antagningen till 
behovet.  

Använd ”Blankett för ansökan till fri kvot” som finns på www.gyf.se under Gymnasievalet.  

Sökande ska genom handling styrka åberopade skäl utifrån nedanstående kriterier: 

- den sökande kan styrka sociala eller medicinska skäl som åberopas för 
antagning via fri kvot, 

- den sökande bedöms lämplig och har förutsättning att tillgodogöra sig 
utbildningen, 

- den sökande ska vara motiverad för utbildningen. 

Alternativt: 

- sökande har betyg som inte är jämförbara med slutbetyg från den svenska 
grundskolan. 

Observera att obehöriga sökande inte kan beredas plats till sökt program inom fri kvot. 
Låga betyg i sig är inget skäl för att söka via fri kvot.  

Introduktionsprogram 
Inom gymnasieskolan finns fyra alternativa studievägar för elever som inte uppnått 
behörighet till nationellt program. De fyra programmen är: 

- IMV: programinriktat val 
- IMY: yrkesintroduktion 
- IMA: individuellt alternativ 
- IMS: språkintroduktion 

Ansökan och antagning till programinriktat val (IMV) 
Ansökan till programinriktat val sker i Dexter på sedvanligt sätt med respektive kod till de 
program som har angivna platser. De preliminärt avsatta platserna kommer att fördelas 
till sökande om de inte tas i anspråk av behöriga sökande till det aktuella nationella 
programmet, det vill säga i mån av plats på programmet. Eventuellt urval kommer att ske 
på sökandes meritvärde. 

Behörig till programinriktat val är en sökande som ännu inte uppnått behörighet till 
nationellt program, men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 
och: 

- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen, eller 
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen. 

Eventuellt urval kommer ske på sökandes meritvärde. 
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Ansökan/anmälan till yrkesintroduktion (IMY) 
Ansökan till yrkesintroduktion sker i Dexter. I de fall IMY är utformat för grupp av elever 
sker urval på sökandes meritvärde och i de fall IMY är utformat för enskild elev gäller 
intresseanmälan på blanketten ”Anmälan till introduktionsprogram”. 

Behörig till yrkesintroduktion är en sökande som saknar godkända betyg för behörighet 
till ett yrkesprogram. 

Anmälan till individuellt alternativ (IMA) 
Individuellt alternativ är utformat för enskild elev och en intresseanmälan görs på 
blanketten ”Anmälan till introduktionsprogram”. 

Behörig till individuellt alternativ är en sökande som saknar godkända betyg för 
behörighet till ett yrkesprogram. 

Anmälan till språkintroduktion (IMS) 
Språkintroduktion är utformat för enskild elev och en intresseanmälan görs på blanketten 
”Anmälan till introduktionsprogram”. 

Behörig till språkintroduktion är en sökande som saknar godkända betyg för behörighet 
till ett yrkesprogram och som nyss har kommit till Sverige.  
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Tidsplan för gymnasieantagningen läsåret 2022/2023 
 

Månad Datum Åtgärd 

November v. 48-49 Elevuppgifter importeras från grundskolorna. 

December 2021-12-23 Höstterminsbetyget för årskurs 9 till gymnasieantagningen  

  för registrering. 

 2021-12-30 Sista dag för registrering av programutbud. 

Januari 2022-01-15 Dexter öppnas för gymnasieval. 

Februari 2022-02-15 Sista ansökningsdag. Dexter stängs för val. 

 2022-02-19 Alla ansökningshandlingar och anmälan till   

  introduktionsprogram ska vara gymnasieantagningen 

  tillhanda. Observera att SYV ansvarar för att kontrollera 

  ansökan och kvittera i Dexter före inlämning. 

2022-02-26 Ansökan i fri kvot och dispens engelska till   

  gymnasieantagningen för registrering. 

Mars 2022-03-09 Beredningsgruppen sammanträder 

 kl. 13.00 

2022-03-14 Sista dag för registrering inför preliminär antagning. 

2022-03-30 Beredningsgruppen sammanträder  

 kl. 13.00      

April 2022-04-06 Preliminär antagning. 

 2022-04-25 Omvalsperioden öppnar. 

Maj 2022-05-15 Omvalsperioden stänger. 

 2022-05-20 Alla ansökningshandlingar och anmälan till  

  introduktionsprogram ska vara gymnasieantagningen  

  tillhanda.    

  Kompletterande handlingar fri kvot och dispens engelska 

  ska vara gymnasieantagningen tillhanda. 

Juni 2022-06-17 Vårterminsbetyget till gymnasieantagningen för 

  registrering.  
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 2022-06-22 Antagningsrådet sammanträder.  

 Kl. 8.00 

 2022-06-27 Sista dag för registrering inför slutlig antagning 

Juli 2022-07-01 Slutlig antagning. 

 2022-07-31 Sista dag för svarsbesked till gymnasieantagningen. 

Augusti 2022-08-04 - Reservantagning 

September 2022-09-15 
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Gymnasieskolornas preliminära organisation inför läsåret 2022/2023 
 

Kalmarsunds gymnasieförbunds program 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

BA-LK Bygg- och anläggningsprogrammet LK 4 Önskemål om inriktning 

 BAHUS, inriktning husbyggnad   

 BAMAL, inriktning måleri   

 BAMAR0L, inriktning mark och anläggning, 
lärling 

  

 BAPLA, inriktning plåtslageri   

BF-JN Barn- och fritidsprogrammet JN 4 Önskemål om inriktning 

 BFFRI, inriktning fritid och hälsa  Ange eventuell NIU 

 BFPEA, inriktning pedagogiskt och socialt 
arbete 

 Ange eventuell NIU 

EE-LK El- och energiprogrammet LK 4 Önskemål om inriktning 

 EEAUT, inriktning automation   

 EEDAT, inriktning dator- och 
kommunikationsteknik 

  

 EEELT, inriktning elteknik   

 EEENE, inriktning energiteknik   

EK-ST Ekonomiprogrammet ST 2 Önskemål om inriktning, 
språkval 

 EKEKO, inriktning ekonomi  Ange eventuell NIU 

 EKJUR, inriktning juridik   

ESBIL-JN Estetiska programmet, inriktning bild och 
formgivning 

JN 2  

ESDAN-JN Estetiska programmet, inriktning dans JN 2  

ESEST-JN Estetiska programmet, inriktning estetik och 
media 

JN 2  

ESMUS-JN Estetiska programmet, inriktning musik JN 2  

ESTEA-JN Estetiska programmet, inriktning teater JN 2  

FS-ST Försäljnings- och serviceprogrammet ST 4 Ange eventuell NIU 

FSA-ST Försäljnings- och serviceprogrammet, profil AST ST 1 Bilaga, ingen 
omvalsperiod 

FT-LK Fordons- och transportprogrammet LK 4  
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 FTPER, inriktning personbil   

 FTLAS0L, inriktning lastbil och mobila maskiner, 
lärling 

  

HTHUT0L-JN Hotell- och turismprogrammet, lärling JN 1  

HVFRS-LK Hantverksprogrammet, inriktning frisör och hår- 
och makeupstylist 

LK 1  

IMA-JN Individuellt alternativ JN 1 Intresseanmälan, bilaga 

IMA-LK Individuellt alternativ LK 3 Intressenmälan, bilaga 

IMS-JN Språkintroduktion JN 1 Intresseanmälan, bilaga 

IMS-LK Språkintroduktion LK 3 Intresseanmälan, bilaga 

IMVBA-LK Programinriktat val, mot bygg- och 
anläggningsprogrammet 

LK 4  

IMVBF-JN Programinriktat val, mot barn- och 
fritidsprogrammet 

JN 4  

IMVEE-LK Programinriktat val, mot el- och 
energiprogrammet 

LK 4  

IMVEK-ST Programinriktat val, mot ekonomiprogrammet ST 2  

IMVESBIL-JN Programinriktat val, mot estetiska programmet, 
inriktning bild och formgivning 

JN 2  

IMVESDAN-JN Programinriktat val, mot estetiska programmet, 
inriktning dans 

JN 2  

IMVESEST-JN Programinriktat val, mot estetiska programmet, 
inriktning estetik och media 

JN 2  

IMVESMUS-JN Programinriktat val, mot estetiska programmet, 
inriktning musik 

JN 2  

IMVESTEA-JN Programinriktat val, mot estetiska programmet, 
inriktning teater 

JN 2  

IMVFS-ST Programinriktat val, mot försäljnings- och 
serviceprogrammet 

ST 4  

IMVFT-LK Programinriktat val, mot fordons- och 
transportprogrammet 

LK 4  

IMVHT-JN Programinriktat val, mot hotell- och 
turismprogrammet 

JN 1  

IMVHVFRS-LK Programinriktat val, mot hantverksprogrammet, 
inriktning frisör, barberare och hår- och 
makeupstylist 

LK 1  

IMVNA-JN Programinriktat val, mot 
naturvetenskapsprogrammet 

JN 2  

IMVNA-LK Programinriktat val, mot 
naturvetenskapsprogrammet 

LK 1  
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IMVRL-JN Programinriktat val, mot restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

JN 1  

IMVSA-ST Programinriktat val, mot 
samhällsvetenskapsprogrammet 

ST 4  

IMVTE-LK Programinriktat val, mot teknikprogrammet LK 2  

IMVVF-LK Programinriktat val, mot VVS- och 
fastighetsprogrammet 

LK 2  

IMVVO-JN Programinriktat val, mot vård- och 
omsorgsprogrammet 

JN 4  

IMY-LK Yrkesintroduktion, allmän LK 3  

IMYFT-LK Yrkesintroduktion, mot fordons- och 
transportprogrammet 

LK 3  

NA-JN Naturvetenskapsprogrammet JN 2 Önskemål om inriktning, 
språkval 

 NANAT, inriktning naturvetenskap   

 NANAS, inriktning naturvetenskap och samhälle  Ange eventuell NIU 

NA-LK Naturvetenskapsprogrammet LK 1 Önskemål om inriktning, 
språkval 

 NANAT, inriktning naturvetenskap   

 NANAS, inriktning naturvetenskap och samhälle   

RL-JN Restaurang- och livsmedelsprogrammet JN 1 Önskemål om inriktning 

 RLBAG0L, inriktning bageri och konditori, lärling   

 RLKOK0L, inriktning kök och servering, lärling   

SA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet ST 4 Önskemål om inriktning, 
språkval 

 SABET, inriktning beteendevetenskap  Ange eventuell NIU 

 SABETL, inriktning beteendevetenskap, profil 
ledarskap och idrott  

(3)  

 SABETR, inriktning beteendevetenskap, profil 
räddning och säkerhet 

(3)  

 SAMED, inriktning medier, information och 
kommunikation 

(1)  

 SASAM, inriktning samhällsvetenskap   

SAMEDA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning 
MED, profil AST 

ST 1 Bilaga, önskemål om 
språkval, ingen 
omvalsperiod 

TE-LK Teknikprogrammet LK 2 Önskemål om inriktning 

 TEDES, inriktning design och produktutveckling   
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 TEINF, inriktning informations- och medieteknik   

 TEPRO, inriktning produktionsteknik   

 TESAM, inriktning samhällsbyggande och miljö   

 TETEK, inriktning teknikvetenskap   

VF-LK VVS- och fastighetsprogrammet LK 2  

 VFVET0L, inriktning ventilation, lärling   

 VFVVS, inriktning VVS   

VO-JN Vård- och omsorgsprogrammet JN 4  

Språkval obligatoriskt val för EK, NA och SA 

 

Nybörjarkurs Kod Fortsättningskurs Kod 

Franska steg 1 MODFRA01 Franska steg 3 MODFRA03 

Spanska steg 1 MODSPA01 Spanska steg 3 MODSPA03 

Tyska steg 1 MODDEU01 Tyska steg 3 MODDEU03 

 

Individuella val från åk 1 
Om sökande önskar läsa moderna språk eller SvA måste detta anges i ansökan. 

Modersmål 
Välj eventuella önskemål om modersmål i listan med förval. Om inte sökandes 
modersmål finns skrivs det i fältet ”övrig information” och då blir förvalsfältet tomt.  

Modersmål inom kursen moderna språk 
Om sökande vill ansöka om att göra prövning i sitt modersmål inom kursen moderna 
språk anges detta under ”övrig information”. Besked kommer efter skolstart. 

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU 
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder NIU inom idrotterna fotboll och innebandy i 
kombination med följande utbildningar: 

- Barn- och fritifsprogrammet, inriktning BFFRI och BFPEA, Jenny Nyströmskolan 
- Ekonomiprogrammet, inriktning EKEKO, Stagneliusskolan 
- Försäljnings- och serviceprogrammet, Stagneliusskolan 
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning NANAS, Jenny Nyströmskolan 
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning SABET, Stagneliusskolan 

Sökande som antagits till NIU anger vid registreringen av sitt gymnasieval i fältet för 
individuellt val följande kod: 

- Fotbollsakademin A30 
- Innebandyakademin A31 
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Gymnasiesärskolan, Jenny Nyströmskolan 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA 
/ENHET 

AHADM Administration, handel och varuhantering GS 

FAFAS Fastighet, anläggning och byggnation GS 

HRHOT Hotell, restaurang och bageri GS 

SNSAM Samhälle, natur och språk GS 

IAIND Individuella programmet GS 

 

Ansökan till gymnasiesärskolan sker på särskild blankett som finns på skolans hemsida. 
Antagning till gymnasiesärskolan sker efter särskild prövning om mottagande gällande 
behörighet till aktuell utbildning. Antalet platser på utbildningen ska så långt det är möjligt 
anpassas efter antalet behöriga sökande. 

För ytterligare information kontakta antingen rektor Anders Nord eller studie- och 
yrkesvägledare Rebecka Martinsson. 

Anders Nord 
070-569 31 31 
anders.nord@ksgyf.se 

Rebecka Martinsson 
072-466 73 65 
rebecka.martinsson@ksgyf.se 
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Åkrahällskolans, Nybro kommuns, preliminära organisation inför läsåret 
2022/2023 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

EE-ÅKR El- och energiprogrammet ÅKR 3 Önskemål om 
inriktning 

 EEELT, inriktning elteknik   

EK-ÅKR Ekonomiprogrammet ÅKR 2 Önskemål om 
inriktning, språkval 

 EKEKO, inriktning ekonomi   

 EKJUR, inriktning juridik   

FT-ÅKR Fordons- och transportprogrammet ÅKR 1 Önskemål om 
inriktning 

 FTTRA, inriktning transport   

 FTLAS0L, inriktning lastbil och mobila maskiner, 
lärling 

  

HVFIN-ÅKR Hantverksprogrammet, inriktning finsnickeri ÅKR 3  

HVGLA00R-ÅKR Hantverksprogrammet, inriktning glasblåsare, 
riksrekryterande 

ÅKR 3  

IMA-ÅKR Individuellt alternativ ÅKR 2  

IMS-ÅKR Språkintroduktion ÅKR 2  

IMVFT-ÅKR Programinriktat val, mot fordons- och 
transportprogrammet 

ÅKR 1  

IMVHVFIN-ÅKR Programinriktat val, mot hantverksprogrammet, 
inriktning finsnickeri 

ÅKR 3  

NA-ÅKR Naturvetenskapsprogrammet ÅKR 3 Önskemål om 
inriktning, språkval 

 NANAT, inriktning naturvetenskap   

 NANAS, inriktning naturvetenskap och samhälle   

SA-ÅKR Samhällsvetenskapsprogrammet ÅKR 2 Önskemål om 
inriktning, språkval 

 SABET, inriktning beteendevetenskap   

 SASAM, inriktning samhällsvetenskap   

TE-ÅKR Teknikprogrammet ÅKR 3 Önskemål om 
inriktning 

 TEDES, inriktning design och produktutveckling   

 TEINF, inriktning informations- och medieteknik   
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 TETEK, inriktning teknikvetenskap   

Språkval är obligatoriskt val för EK, NA och SA. 

 

Nybörjarkurs Kod Fortsättningskurs Kod 

Franska steg 1 MODFRA01 Franska steg 3 MODFRA03 

Spanska steg 1 MODSPA01 Spanska steg 3 MODSPA03 

Tyska steg 1 MODDEU01 Tyska steg 3 MODDEU03 

 

Individuellt val 
(Gäller samtliga program förutom HVFIN och HVGLA) 

Om sökande önskar välja individuella val från åk 1 finns följande val: 

Moderna språk  Kod som för obligatoriskt moderna språk 
Musik och körsång  MUSIK 
Idrott och hälsa specialisering Ange idrott under ”annat val 2” 
Fotboll   A3 
Ishockey   A6 
Ridning   A2 
Innebandy   A5  

Observera att det är begränsat antal timmar. Diskutera gärna valet med studie- och 
yrkesvägledare. 

Modersmålsundervisning 
Ange önskemål under ”övrig information”. 
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Fristående skolornas preliminära organisation inför läsåret 2022/2023 
 

Calmare Internationella Skola  
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

EK-CIS Ekonomiprogrammet CIS Önskemål om språkval 

 EKEKO, inriktning ekonomi   

 EKJUR, inriktning juridik   

IMVEK-CIS Programinriktat val, mot ekonomiprogrammet CIS  

IMVNA-CIS Programinriktat val, mot 
naturvetenskapsprogrammet 

CIS  

IMVSA-CIS Programinriktat val, mot 
samhällsvetenskapsprogrammet 

CIS  

IMVTE-CIS Programinriktat val, mot teknikprogrammet CIS  

IMS-CIS Språkintroduktion CIS  

NA-CIS Naturvetenskapsprogrammet CIS Önskemål om språkval 

 NANAT, inriktning naturvetenskap   

SA-CIS Samhällsvetenskapsprogrammet CIS Önskemål om språkval 

 SABET, inriktning beteendevetenskap   

 SASAM, inriktning samhällsvetenskap   

TE-CIS Teknikprogrammet CIS Önskemål om 
eventuellt språkval 

 TETEK, inriktning teknikvetenskap   

Språkval är obligatoriskt val för EK, NA och SA. 

 

Nybörjarkurs Kod Fortsättningskurs Kod 

Franska steg 1 MODFRA01 Franska steg 3 MODFRA03 

Italienska steg 1 MODITA01   

Japanska steg 1 MODJPN01   

Spanska steg 1 MODSPA01 Spanska steg 3 MODSPA03 

Tyska steg 1 MODDEU01 Tyska steg 3 MODDEU03 

 

Individuellt val 
De individuella val som bör noteras redan i ansökan är följande (fler individuella val kan 
väljas i samband med skolstart): 
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- Språkval 
- Musiktillägg (A1) 
- Idrott och hälsa specialisering (skriv under ”övrig information” vilken idrott 

sökande utövar) 
- Personlig tränare i samarbete med Wellnes Studio (ange ”PT”) 
- NIU Golf 
- Ishockey 
- E-sport 
- Futsal 
- Basket 
- Innebandy 
- Fotboll 

Dag Hammarskjöld Gymnasiet 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

ESWALVE-DHG Estetiska programmet, särskild variant Waldorf DHG  

IMA-DHG Individuellt alternativ DHG  

IMS-DHG Språkintroduktion DHG  

IMVESWALVE-
DHG 

Programinriktat val, mot estetiska programmet, 
särskild variant Waldorf 

DHG  

IMVSAWALVE-
DHG 

Programinriktat val, mot 
samhällsvetenskapsprogrammet, särskild 
variant inom det estetiska området 

DHG  

NAWALVE-DHG Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant 
inom det estetiska området 

DHG  

SAWALVE-DHG Samhällsvetenskapsprogrammet, särskild 
variant inom det estetiska området 

DHG  

Språkval är obligatoriskt val för NA och SA. 

 

Nybörjarkurs Kod Fortsättningskurs Kod Fortsättningskurs Kod 

Spanska steg 
1 

MODSPA01 Spanska steg 2 MODSPA02 Spanska steg 3 MODSPA03 

Tyska steg 1 MODDEU01 Tyska steg 2 MODDEU02 Tyska steg 3 MODDEU03 

 

 

 

 

 

 

file://///admit.local/dfs/Gemensam/Kalmarsunds%20gymnasieförbund/Gymnasiekontoret/Marknadsföring/Grafisk%20profil/Mallar/Brevmall/www.gyf.se


Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 

 2021-11-25 Informationshäfte   

gymnasievalet 2022 

 

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se 

25 (37) 

Kalmar Fria Läroverk 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

BF-FLK Barn- och fritidsprogrammet FLK Önskemål om 
idrottsval 

 BFFRI, inriktning fritid och hälsa  Ange eventuellt NIU 

EE-FLK El- och energiprogrammet FLK Önskemål om 
idrottsval 

 EEDAT, inriktning dator och 
kommunikationsteknik 

 Ange eventuellt NIU 

EK-FLK Ekonomiprogrammet FLK Språkval, önskemål 
om idrottsval 

 EKEKO, inriktning ekonomi  Ange eventuellt NIU 

 EKJUR, inriktning juridik  Ange eventuellt NIU 

IMVBF-FLK Programinriktat val mot Barn- och 
fritidsprogrammet 

FLK  

IMVEE-FLK Programinriktat val mot El- och 
energiprogrammet 

FLK  

IMYBF-FLK Yrkesintroduktion mot Barn- och 
fritidsprogrammet 

FLK  

IMYEE-FLK Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet FLK  

SA-FLK Samhällsvetenskapsprogrammet FLK Språkval, önskemål 
om inriktning och 
idrottsval 

 SABET, inriktning beteendevetenskap  Ange eventuellt NIU 

 SAMED, inriktning medier, information och 
kommunikation 

 Ange eventuellt NIU 

 TEINF, inriktning informations- och medieteknik  Ange eventuellt NIU 

Språkval är obligatoriskt val för EK och SA. 

 

Nybörjarkurs Kod Fortsättningskurs Kod 

Franska steg 1 MODFRA01 Franska steg 3 MODFRA03 

Spanska steg 1 MODSPA01 Spanska steg 3 MODSPA03 

Tyska steg 1 MODDEU01 Tyska steg 3 MODDEU03 

 

Individuellt val 
Eventuellt önskemål om språkval som individuellt val anges i fältet ”Indval”. 
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Idrottsval erbjuds som individuellt val på samtliga program. Idrottsvalet är kursen Idrott 
och hälsa specialisering, som ska anges i fältet ”Indval”. Skriv även under ”övrig 
information” vilken idrott du utövar. 

Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU 
Kalmar Fria Läroverk erbjuder NIU i brasiliansk jiu-jitsu. Sökande som antagits till NIU 
anger detta vid registreringen av sitt gymnasieval i Dexter genom att fylla i Idrott och 
hälsa specialisering i fältet ”Indval” samt markerar A11 för Jiu-jitsu i fältet ”annat val 2”. 

 

Praktiska Gymnasiet Kalmar 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

BA-KPG Bygg- och anläggningsprogrammet KPG  

 BAMAL, inriktning måleri   

BF-KPG Barn- och fritidsprogrammet KPG  

 BFFRI, inriktning fritid och hälsa   

 BFPEA, inriktning pedagogiskt och socialt arbete   

EE-KPG El- och energiprogrammet KPG  

 EEELT, inriktning elteknik   

 EEENE, inriktning energiteknik   

FT-KPG Fordons- och transportprogrammet KPG  

 FTKAR, inriktning karosseri och lackering   

 FTPER, inriktning personbil   

IMVBA-KPG Programinriktat val, mot bygg- och anläggningsprogrammet KPG  

IMVBF-KPG Programinriktat val, mot barn- och fritidsprogrammet KPG  

IMVEE-KPG Programinriktat val, mot el- och energiprogrammet KPG  

IMVFT-KPG Programinriktat val, mot fordons- och transportprogrammet KPG  

IMVVF-KPG Programinriktat val, mot VVS- och fastighetsprogrammet KPG  

IMVVO-KPG Programinriktat val, mot vård- och omsorgsprogrammet KPG  

IMVSXDAC-
KPG 

Programinriktat val, mot sjöfartsutbildningen KPG  

IMYBA-KPG Yrkesintroduktion, mot bygg- och anläggningsprogrammet KPG  

IMYBF-KPG Yrkesintroduktion, mot barn- och fritidsprogrammet KPG  

IMYFT-KPG Yrkesintroduktion, mot fordons- och transportprogrammet KPG  

IMYVF-KPG Yrkesintroduktion, mot VVS- och fastighetsprogrammet KPG  

IMYVO-KPG Yrkesintroduktion, mot vård- och omsorgsprogrammet KPG  
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SXDAC00R-
KPG 

Sjöfartsutbildning, inriktning däck KPG Riksrekrytering 

VF-KPG VVS- och fastighetsprogrammet KPG  

 VFFAS, inriktning fastighet   

VO-KPG Vård- och omsorgsprogrammet KPG  

 

SYAB Transportgymnasium 
 

KOD STUDIEVÄG SKOLA/ 
ENHET 

ANMÄRKNING 

FT-SYAB Fordons- och transportprogrammet SYAB Önskemål om 
inriktning 

 FTTRA, inriktning transport  Önskemål om 
profil för 
yrkesutgång 
bussförare eller 
lastbilsförare 

IMVFT-SYAB Programinriktat val, mot fordons- och transportprogrammet SYAB  

 

Profilklass med valbar fördjupning från åk 2 finns inom fordons- och 
transportprogrammet, inriktning transport för yrkesutgång till: 

- Bussförare, A28 
- Lastbilsförare, A29 

Ange önskemål under ”annat val 1”. 
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Studievägskoder för de 18 nationella programmen 
 

Kod Yrkesprogram 

BF Barn- och fritidsprogrammet 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet 
EE El- och energiprogrammet 
FS Försäljnings- och serviceprogrammet 
FT Fordons- och transportprogrammet 
HTHUT Hotell- och turismprogrammet 
HV Hantverksprogrammet 
IN Industritekniska programmet 
NB Naturbruksprogrammet 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
VF VVS- och fastighetsprogrammet 
VO Vård- och omsorgsprogrammet 

Kod Studieförberedande program 

EK Ekonomiprogrammet 
ES Estetiska programmet 
HU Humanistiska programmet 
NA Naturvetenskapsprogrammet 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet 
TE Teknikprogrammet 

 

Studievägskoder för de 4 introduktionsprogrammen 
 

Kod Introduktionsprogram 

IMA Individuellt alternativ 
IMS Språkintroduktion  
IMV Programinriktat val 
IMY Yrkesintroduktion 
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Studie- och yrkesvägledare, Kalmarsunds gymnasieförbund 
(Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner) 

Grundskolor, kommunal 
 
Slottsskolan, Borgholm  Sofie Engström  
   sofie.engstrom@utb.borgholm.se 
   0485-881 31 

Åkerboskolan, Borgholm  Sofie Engström  
   sofie.engstrom@utb.borgholm.se 
   0485-881 31 

Falkenbergsskolan, Kalmar  Anna Lagergren  
   anna.lagergren@kalmar.se  
   0480-45 33 91 

Funkaboskolan, Kalmar  Annie Jerneng   
   annie.jerneng@kalmar.se  
   0480-45 32 04 

Färjestadens högstadium, Mörbylånga Sofie Engström  
   sofie.engstrom@utb.borgholm.se 
   0485-881 31 

Lindsdalsskolan, Kalmar  Björn Nilsson   
   bjorn.nilsson@kalmar.se  
   0480-45 23 51 

Nordic International School, Kalmar Kim Robertsson  
   kim.robertsson@nordicinternational.se 
   0480-196 00 

Skansenskolan, Mörbylånga Sofie Engström  
   sofie.engstrom@utb.borgholm.se 
   0485-881 31 

Smedbyskolan, Kalmar  Emma Thorsell  
   emma.thorsell@kalmar.se  
   0480-45 20 03 

Södermöreskolan, Kalmar  Carina Axelsson  
   carina.axelsson@kalmar.se  
   072-501 22 37 

Tallhagsskolan, Kalmar  Evelina Bohman  
   evelina.bohman@kalmar.se  
   0480-45 33 77 

Torskolan, Torsås  Josefin Johansson Lewis  
   josefin.johanssonlewis@skola.torsas.se 
   0486-334 28 

Grundsärskolan, Kalmar  Solbritt Rosengren  
   solbritt.rosengren@skolakalmar.se 
   070-235 76 94 
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Grundskolor, fristående 
 

Kalmar Waldorfskola, Kalmar  Irmeli Green  
               irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se 
    0480-47 96 58 

Kalmar Centrumskola, Kalmar  Maria Pålhammar 
    maria.palhammar@nytida.se 
    070-166 45 44  

Södra skolan, Kalmar   Agneta Rask  
    agneta.rask@sodraskolan.se 
    076-111 18 52 

Thoren framtid, Kalmar   Chandra Gallagher 
   chandra.gallagher@edu.thorenframtid.se 
    070-627 19 43 

Västra skolan , Kalmar   Agneta Rask  
    agneta.rask@sodraskolan.se 
    076-111 18 52 

Ölands friskola, Mörbylånga  Andreas Kittel  
    andreas@olandsfriskola.net 
    0485-304 30 

Östra skolan, Mörbylånga   Patrik Gahm  
    patrik.gahm@cis.se 
    070-841 79 88 

 

Gymnasieskolor, Kalmarsunds gymnasieförbund 
 

Gymnasiesärskolan  Rebecka Martinsson  
   rebecka.martinsson@ksgyf.se 
   072-466 73 65 

Jenny Nyströmskolan  Agneta Hult   
   agneta.hult@ksgyf.se  
   0480-45 17 04 

   Yvette Ljunggren  
   yvette.ljunggren@ksgyf.se  
   0480-45 17 34 

   Anna-Stina Hedlund  
   anna-stina.hedlund@ksgyf.se 
   0480-45 17 07 

Lars Kaggskolan  Malin Långberg  
   malin.langberg@ksgyf.se  
   0480-45 16 19 

   Patrick Williamsson  
   patrick.williamsson@ksgyf.se  
   0480-45 16 33 
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   Ann-Kristin Steen  
   ann-kristin.steen@ksgyf.se  
   0480-45 16 20 

Stagneliusskolan  Cajsa Svensson  
   cajsa.svensson@ksgyf.se  
   072-466 73 64 

   Rebecka Martinsson   
   rebecka.martinsson@ksgyf.se 
   072-466 73 65 

   Sasa Sjanic   
   sasa.sjanic@ksgyf.se  
   072-241 31 86 

 

Nybro kommun 
 

Alsterbroskolan  Emma Wirell   
   emma.wirell@nybro.se  
   0481-454 84 

Madesjöskolan  Emma Wirell   
   emma.wirell@nybro.se  
   0481-454 84 

Paradisskolan  Camilla Gustavsson  
   camilla.gustavsson@nybro.se 
   070-879 27 67 

Åkrahällskolan  Martina Winst   
   martina.winst@nybro.se  
   0481-455 58 

Kontaktperson antagning  Ulrika Magnusson  
   ulrika.magnusson@nybro.se  
   0481-455 59 

 

Fristående gymnasieskolor 
 

Calmare Internationella Skola Patrik Gahm   
   patrik.gahm@cis.se  
   070-841 79 88 

Dag Hammarskjöld Gymnasiet Irmeli Green   
   irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se 
   0480-47 96 50 

Kalmar Fria Läroverk  Anna Nilsson   
   anna.nilsson2@laroverken.se  
   072-177 44 78 
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Praktiska Gymnasiet Kalmar Christin Carlström  
   christin.carlstrom@praktiska.se 
   076-091 60 21 

SYAB Transportgymnasium Christer Svensson  
   christer.svensson@syab.se  
   070- 143 81 85 
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Bilaga 1, sammanställning samverkansavtal 
 

Samverkansavtal Kalmarsunds gymnasieförbund 

Kalmarsunds gymnasieförbund har ett gemensamt samverkansavtal, ”samverkan 
sydost”, för gymnasieutbildningar gällande samtliga program i gymnasie- och 
gymnasiesärskolan med Emmaboda1, Karlshamn2, Karlskrona3, Lessebo4, Nybro5, 
Olofström6, Oskarshamn7, Ronneby8, Tingsryd9 och Växjö10 kommun. 

1Tilläggsavtal finns gällande utbildning för asylsökande. 
2Avtalet med Karlshamn omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
3Tilläggsavtal finns gällande utbildning för asylsökande. 

4Avtalet med Lessebo omfattar inte gymnasieskolans IM-program (bortsett från IMV) och 
gymnasiesärskolans individuella program. Tilläggsavtal finns gällande utbildning för 
programinriktat val samt för asylsökande. 
5Tilläggsavtal finns gällande utbildning för asylsökande. 
6Avtalet med Olofström omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
7Tilläggsavtal finns gällande utbildning för asylsökande. 
8Avtalet med Ronneby omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
9Avtalet med Tingsryd omfattar inte gymnasieskolans IM-program. Tilläggsavtal finns 
gällande utbildning för asylsökande. 
10Tilläggsavtal finns gällande utbildning för asylsökande. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har separat samverkansavtal gällande samtliga 
program i gymnasie- och gymnasiesärskolan med Högsby kommun samt tilläggsavtal 
gällande utbilding för asylsökande. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har samverkansavtal för gymnasieutbildning gällande 
nationella program med kommunerna Ljungby1 och Mönsterås2. 

1Avtalet med Ljungby omfattar inte Fordons- och transportprogrammet. 
2Tilläggsavtal finns gällande utbildningar inom gymnasiesärskolan, utbildning för 
asylsökande samt AST-enhetens IM-program. 

NIU 

Särskilt samverkansavtal gällande NIU har tecknats med följande kommuner: Arboga, 
Bengtsfors, Borås, Danderyd, Eslöv, Falu, Gislaved, Gällivare, Gävle, Göteborg, Habo, 
Hylte, Jokkmokk, Jönköping, Kiruna, Köping, Linköping, Ljungby, Markaryd, Mark, 
Mjölby, Nacka, Nässjö, Osby, Pajala, Partille, Södertälje, Sölvesborg-Bromölla, 
Vaggeryd, Vimmerby, Värmdö, Västervik, Åmål, Åtvidaberg, Älmhult, Örebro och 
Örnsköldsvik. 

Samverkansavtal Nybro kommun 

Nybro kommun har ett gemensamt samverkansavtal, ”Samverkan sydost”, för 
gymnasieutbildningar gällande samtliga program i gymnasie- och gymnasiesärskolan 
med Emmaboda, Karlshamn1, Karlskrona, Kalmarsunds gymnasieförbund, Lessebo2, 
Olofström3, Oskarshamn, Ronneby4, Tingsryd5 och Växjö kommun. 

1Avtalet med Karlshamn omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
2Avtalet med Lessebo omfattar inte gymnasieskolans IM-program och 
gymnasiesärskolans individuella program. 
3Avtalet med Olofström omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
4Avtalet med Ronneby omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
5Avtalet med Tingsryd omfattar inte gymnasieskolans IM-program. 
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Nybro kommun har separat avtal med Uppvidinge kommun gällande mottagande av 
elever till följande utbildningar: 

- El- och energiprogrammet, inriktningarna DAT och ELT 

- Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna LAS och TRA 

- Hantverksprogrammet, inriktningarna FIN och GLA 

- Handels- och administrationsprogrammet inriktning HAN 

- Samtliga introduktionsprogram 
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Bilaga 2, instruktion inför gymnasievalet via webbplatsen Dexter 
När du ska logga in använder du det användarnamn och lösenord som delats ut av din 
studie- och yrkesvägledare, eventuellt skickats hem. Webbplatsen Dexter för din 
gymnasieantagning når du via dexter.kalmar.se, välj verksamhet ”antag”. Du kan även 
nå Dexter via hemsidan www.gyf.se .  

För att öppna ansökningsformuläret väljer du ”min ansökan”. Under ”mer info” kan du se 
din adress, ditt betyg och eventuella språkval. Här kan du även under ”övrig information” 
lämna meddelanden om till exempel olika val, flytt, önskat modersmål etc. Genom att 
trycka ”avbryt” kommer du tillbaka till ansökan.  

Om du ska söka utbildningar inom Kalmarsunds gymnasieförbund och dess 
samverkanskommuners utbud 

Här hittar du de program som erbjuds i de angivna kommunerna. Du kan välja att söka 
utbildning i en viss kommun, på en viss skola eller inom ett visst program. Observera att 
några program finns på flera olika skolor, därför har ansökningskoden kompletterats med 
skolkod (till exempel NA-JN), var noggran med att välja rätt kod.  

Sök utbildningar på friskolor 

Här hittar du de fristående skolornas utbud som är registrerat i systemet inom 
upptagningsområdet för gymnasieantagningen i Kalmar. 

Välj program i listan. Ditt val av program kan sedan behöva kompletteras med val av 
språk, modersmål, svenska som andraspråk, annat val – allt beroende på vilket program 
och vilken ort du valt. 

Sök annan utbildning utanför samverkansområdet 

Här kan du göra val till program och skolor som Kalmarsunds gymnasieförbund inte har 
samverkansavtal med samt till friskolor som inte är inlagda i systemet. Du utgår från 
vilken ort du vill söka till. Du fyller i ansökningskoden till det program du vill välja samt 
skriver ut tydligt vad du söker för utbildning. Be din studie- och yrkesvägledare om hjälp 
om du är osäker på hur du ska göra.  

När du fyllt i alla uppgifter sparar du valet med OK eller ångrar med Avbryt. Du kan ändra 
dina val, ta bort/lägga till eller ändra rangordning på dina val. ”Bekräfta din ansökan” gör 
du när du är helt säker på ditt val av utbildningar.  

Inriktning 

På en del program väljer du inriktning redan till årskurs 1. Inriktningen framgår av 
ansökningskoden. Estetiska programmets inriktning musik har till exempel koden 
ESMUS. De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, 
industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Om 
du blir antagen till något av dessa program är du garanterad den inriktningen som visas i 
koden. Till övriga program söker du inriktningen till årskurs 2, men du anger önskemål 
om inriktning vid valet till årskurs 1. 

Man kan bara ange en önskad inriktning per program. Skulle du ångra ditt önskade 
inriktningsval har du möjlighet att välja en annan inriktning till årskurs 2. Observera att 
val av inriktning inför årskurs 2 till annan skola kan medföra att du endast blir antagen i 
mån av plats på den inriktningen. 

Modersmål/Svenska som andraspråk 

Önskar du läsa ditt modersmål som modernt språk ange då det under ”Mer info – lämna 
information till kansliet”, samt vilket språk det gäller. 
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Svenska som andraspråk erbjuds till elever med annat modersmål än svenska, som ett 
alternativ till ämnet svenska. 

Om du inte önskar något av dessa val, tryck OK och gå vidare. 

Lärlingsutbildning 

Lärlingsutbildning inom Kalmarsunds gymnasieförbund påbörjas vanligen i årskurs 2 och 
valet görs under årskurs 1. 

Språkval 

Till vissa program där modernt språk ingår är det obligatoriskt att göra ett språkval (EK, 
HU, IB, NA och SA).  

Om du söker ett program utanför samverkansområdet, där modernt språk ingår, glöm 
inte ange önskat språk under ”Mer info – lämna information till kansliet”. 

Individuellt val/Annat val 

Normalt gör du ditt val av kurs som du vill läsa som individuellt val under årskurs 1 för att 
påbörjas våren årskurs 1 eller i årskurs 2. 

Om du önskar fortsätta med det språkval som du haft i grundskolan och inte har det som 
obligatorisk kurs så kan det vara valbart under ”indval”. 

Är du antagen till idrottsutbildning, NIU, kommer ”indvalet” att användas till idrottskurser, 
ange kurskod A30 för fotbollsakademin och A31 för Innebandyakademin som ”indval”. 

Bilagor 

Du kan lämna bilagor tillsammans med din ansökan. Det kan gälla till exempel särskilda 
skäl eller dispens engelska. Kryssa i rutan att bilaga bifogas med ansökan. 

Tänk på att allt som lämnas till gymnasieantagningen är en allmän handling. Bilagor som 
innehåller känsliga uppgifter för den enskilde kommer att sekretessbeläggas. 

Bekräfta ansökan 

När du är klar med din ansökan ska du bekräfta den genom att klicka på ”Bekräfta”. Du 
skriver sedan ut ansökan och skriver under.  

Ansökan lämnas underskriven till din studie- och yrkesvägledare. 

När du har bekräftat din ansökan är den låst och du kan inte göra nya val eller ändra i 
ansökan. Om du ångrar dig måste du kontakta studie- och yrkesvägledare för att få 
ansökan upplåst igen. 

Talerätten 

Enligt skollagen 29 kap. 12 § har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan i mål och 
ärenden, vilket innebär att ansökan bara behöver skrivas under av den sökande och inte 
av vårdnadshavare. Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan samt vid överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även 
om den sökande eller klagande inte har uppnått 16 års ålder. 

Att tänka på vid gymnasievalet 

• Välj minst två program, vår strävan är att så många som möjligt ska få sitt 
förstahandsval, men det finns ingen garanti. 

• Anmälan till introduktionsprogram registreras i Dexter och kompletteras med en 
särksild blankett, kontakta din studie- och yrkesvägledare. 
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• Det är viktigt att du rangordnar dina val med omsorg, vid antagning prövas inte 
lägre rangordnat val. 

• Kontroll sker mot andra utbildningsanordnare så att du ska kunna erbjudas 
högsta möjliga val. Om du har sökt till fler olika skolor/kommuner kan det hända 
att du ändå får fler antagningsbesked. Det är då viktigt att du skickar tillbaka 
svarstalongen till alla och meddelar om du vill ha platsen eller inte.  

• Observera! Om du tackar ja till att stå kvar som reserv till något val så kommer 
du tas in där om plats finns. Om du inte vill stå kvar som reserv måste du 
meddela antagningen detta och det gäller även efter skolstart. 

 

Information om skolor, studievägar, behörighet, studiemedel med mera kan du få på 
www.gyf.se/Gymnasievalet , via skolornas hemsidor eller genom din studie- och 
yrkesvägledare. 

 

Lycka till med ditt gymnasieval!  
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