
Viktiga datum för gymnasiechefer 2023 
 

Den fullständiga tidsplanen för antagningen finns på gymnasieantagningen.nu  

Sammanställning av viktiga datum 

 2 december sista dag för godkännande av utbud 

 31 mars, sista dag för programplatser och program som ska stängas 

 9 juni, sista dag för program, platser, platsreservationer, uppropstext m.m. 

 9 juni, beslut dispens från godkänt betyg i engelska ska senast vara hos GA 

 16 juni, beslut om fri kvot (avslag eller bifall) per elev 

 1 sep, gymnasieskolorna tar själva över reservantagningen 

Simuleringar  
Gymnasiecheferna kan begära simuleringar som underlag för att kunna planera 
sitt programutbud. En simulering visar hur många som skulle ha kommit in på 
respektive program om man skulle göra en antagning, och visas i form av statistik. 

Ju längre tid som får gå efter valperioderna, desto mer sann blir en simulering. 
Direkt efter valperioderna är det många elever som saknar mottagningsbeslut och 
GA har inte hunnit få in ansökningar från andra län heller. Dessa kommer inte med i 
simuleringen. Därför kan det bli missvisande om man gör simuleringar för tidigt. 

December 2022 

2 december Sista datum för skriftligt godkännande av gymnasieskolans utbud 
och antal platser med hjälp av sammanställning som skickats ut av GA baserat på 
fjolårets utbud. 

Med utbud menas: Skolenhetskoder, program, antal platser och inriktningar, 
kursutbud och datum för skolstart till hösten. Skicka helst tidigare om det går.  
Ni får tillgång till en testelev när ert utbud är inlagt för att kolla att allt stämmer 
på sökwebben. 

OBS! 

 
För att säkerställa rättssäker antagning och kunna ansvara för den behöver GA 

hålla i antagningen fullt ut enligt avtal till och med den 31 augusti. 

Det har förekommit att gymnasieskolor gjort egen antagning under augusti.  
Detta försvårar och försämrar för samtliga parter under reservantagningen. En elev 

kan stå och blockera flera platser och statistiken visar inte  
vilka platser som är lediga.  

 

 



Januari 

 

10 januari. Ordinarie valperiod öppnar. 

Skolinloggningen är öppen under valperioderna där ser ni endast sökstatistik för 
er egen gymnasieskola. Alla kan se utförlig allmän statistik på sökwebben utan att 
logga in. 

 

Februari 
 

9 februari. Sökwebben stänger klockan 24.00. 

 

Mars 
 
10 mars. Sista dag för att skicka in frikvotsansökningar till GA. Ansökningarna 
skickas i slutet av mars vidare till huvudmannen för utbildningen som eleven sökt. 
 
31 mars. Gymnasieskolan ska senast meddela GA ifall antal platser ska ändras och 
om program ska stängas inför omvalet. GA skickar adressetiketter till er på 
gymnasieskolan, för elever som sökt nedlagt program, ni ska informera alla berörda 
elever i god tid före omvalsperioden. Uppmana eleverna att ta bort sitt val, de 
riskerar annars att missgynnas i slutliga antagningen. 
 

  

April 

 
3 april. Preliminär antagning görs. På kvällen kan eleverna logga in och se sitt 
preliminära antagningsbesked och sökwebben öppnar för omval. Resultatet av 
preliminära antagningen publiceras på sökwebben i form av statistik för alla att se. 
Den som har skolinloggning för gymnasieskolan kan nu även se vilka elever som 
antagits.   

Skolinloggning gör det möjligt att se vilka elever som är antagna,  
och deras kursval bland annat.  

Är det fler på skolan som behöver skolinloggning, mejla GA namn, 
personnummer, e-postadress och vilka skolenheter som behörigheten ska gälla. 

 



Maj 
 
 

2 maj. Sista ansökningsdag. Omvalsperioden avslutas och inloggningssidan till 
sökwebben stängs klockan 24.00. Ansökningar eller ändringar som kommer in efter 
detta datum blir en sen ansökan, hamnar sist i kön och eleven tas in endast i mån 
av plats. 

 
Begäran om dispens från krav på godkänt betyg i engelska och nytillkomna 
frikvotsansökningar skickas i mitten av maj vidare till huvudmannen för 
utbildningen som eleven sökt. 
 
 

Juni 

9 juni. Gymnasiechef meddelar ändringar av antal platser och eventuella 
platsreservationer samt datum för skolstart och uppropstid till GA.  
Uppropstexten får innehålla max 62 tecken inklusive mellanslag. Meddelas ingen 
text hänvisar GA till gymnasieskolans hemsida. 

9 juni. Beslut om dispens från godkänt betyg i engelska (avslag eller bifall) per val 
och elev, ska vara hos GA detta datum. 

16 juni. Beslut om fri kvot (avslag eller bifall) per elev, ska senast vara hos GA.  

Slutliga antagningen är klar den 27 juni. Därefter skickar GA filer med antagna 
eleverna till respektive gymnasieskola. Eleverna loggar in på sökwebben för att se 
och svara på sitt slutliga antagningsbesked under sommaren. 

 
Resultatet av den slutliga antagningen publiceras på sökwebben i form av statistik 
som alla kan se utan att logga in. GA skickar listor med antagna till media som 
publicerar det efter det datum eleverna kan logga in.  

IMA-placering. För att ha koll på vilka elever i hemkommunen som inte har kommit 
in på något kan gymnasiechef beställa en IMA-placering och få en fil med de 
eleverna att importera till elevregistret. Kontakta GA om du vill veta mer. 

 
Juli 

Sommarsupport av Umeåregionens kommunväxel i samarbete med GA.  

Svar på vanliga frågor finns tillgängliga på hemsidan.  

  



Augusti 

 
4 augusti. Sista datum för elever att svara på antagningsbeskedet via sökwebben. 

7 augusti. Den maskinella reservantagningen görs.  
 
Eleverna kan logga in och svara på sitt antagningsbesked på sökwebben. Elever som 
fått uppdaterat betyg under sommaren prövas på sitt nya meritvärde och 
eventuellt nya behörighet. Om de inte blir antagna så får de sin plats i den 
befintliga reservkön.   
 
9 augusti. Antagning till lediga platser påbörjas. 

11-31 augusti. Manuell reservantagning pågår parallellt med antagning till lediga 
platser.  
 
Den som har skolinloggning på gymnasieskolan ska följa reservantagningen via 
sökwebben för att veta vilka elever som antas eller tackar nej. 
 

31 augusti. GA avslutar reservantagningen och överlämnar reservlistor till 
gymnasieskolorna. Byten hanteras från och med den 1 september av 
gymnasieskolorna. 

September 

Beslut om antagning ska fattas av huvudmannen för utbildningen som eleven är 
antagen till. Vi skickar ut underlag i form av listor på de antagna eleverna vid 
avslutad reservantagning till och med den 31 augusti. Originalet ska förvaras hos 
huvudmannen. GA behöver inget exemplar.  

 

Hör gärna av dig till oss om du har funderingar! 

 

 

Elever som vill byta program i augusti måste söka lediga platser via GA.  
Även de som vill byta program inom samma gymnasieskola. 

Finns det lediga platser tar GA in eleven samma eftermiddag men senast dagen 
efter eleven har sökt till en ledig plats. 

 


