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Datum

Ärendebeteckning

2018-06-12

FAQ

Handläggare

Sven-Göthe Lidheim
0480-451507
sven-gothe.lidheim@gyf.se

Svar på några vanliga frågor som kan bli aktuella i
anslutning till att antagningsbeskeden skickas ut
Informationen gäller Gymnasieantagningen Kalmarsunds gymnasieförbund
(GYF) som handlägger utbildningar inom förbundet, Nybro kommun och
fristående skolor i Kalmarområdet. Antagningen till Naturbruksgymnasiet
Kalmar sköts av kansliet i Växjö.
Korrespondensgymnasiet i Torsås har egen antagning.
Hur får jag mitt
antagningsbesked?

Besked om slutlig antagning meddelas
den 2 juli på två olika sätt.
1. Sökande med inloggning till
webbplatsen Dexter får sitt
besked genom att logga in på sin
ansökan.

Ska vi svara på beskedet?

2. Sökande utan inloggning får sitt
besked via post.
Sökande med inloggning svarar alltid via
Dexter genom att markera alternativ
enligt information på sidan.
Om den sökande tackar nej till
utbildning ska även svaret skrivas ut,
skrivas under och sändas in enligt
information på beskedet.
Sökande som får besked via post svarar
alltid genom att sända in svarstalongen
på beskedet.
Det är viktigt att ta ställning till alla
besked som du får. Har du sökt till flera
utbildningsanordnare t.ex. fristående
eller kommunala skolor på andra orter så
kommer det besked från dem.
Hantera varje antagningsbesked enligt
den information som finns på det

GYMNASIEANTAGNINGEN
Besöksadress Stagneliusgatan 33
Postadress Box 865, 391 28 Kalmar
Tel 0480-45 15 00 Fax 0480-45 15 15

E-post gymnasieantagningen@gyf.se
Hemsida www.gyf.se
Org nr 832401-6453
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Hur gör jag om jag vill ha det
som jag valt som val 2 fast jag
kommit in på val 1?
(Frågan kan generellt gälla
önskemål om lägre valalternativ
än det den sökande antagits till
eller ett helt nytt sökalternativ.)

En anmälan om omval kommer att
hanteras som en sent inkommen ansökan
och prövas i mån av plats under
reservantagningen.
Önskemål gällande om/nyval sänds till
gymnasieantagningen för registrering.
Besked kommer i mitten/slutet av augusti
genom kontakt med sökande, ange gärna
telefonnummer på ansökan.
Ansökan kan skrivas på omvalsblankett
eller vanligt papper men ska vara daterat
och underskrivet av sökande.
Vid antagning av reserver sker urval i
respektive grupp på jämförelsetal.
(betygspoäng).

Jag har inte fått något besked?

Kontakta det kansli som gör antagningen
för den utbildning du sökt.

Har du förlorat ditt besked och
vill ha en kopia?

Gäller det en utbildning inom
Gymnasieantagningen i Kalmar så lämna
namn, adress och personnummer så
sänder vi ett nytt besked inom en vecka.

Vill du lämna ett besked?

Om den antagne vill tacka ja till
erbjuden utbildning så informera om att
det i första hand ska ske via inloggning
på Dexter.
Kan de av någon anledning inte det så
gör en notering med datum,
personuppgift, telefonnummer och
aktuell utbildning det avser. (Lägg
anteckningen i lådan för ”övrigt” (blå)
Går även att lämna via e-post.)
Vill den sökande tacka nej till en
utbildning kan den skriva ett brev med
personuppgift, telefonnummer och
aktuell utbildning det avser. Underteckna
och datera och sända in till
Gymnasieantagningen. Adress se sid 1.

Hur ansöker jag om IMPRO?

Introduktionsprogram med särskild
programinriktning (IMPRO) kan
erbjudas elever om det finns lediga
platser på programmet. Ansökan till
vissa IMPRO har kunnat ske på
sedvanligt sätt som övriga program.
Sökande som är behörig till IMPRO kan
komma att erbjudas eventuell plats i
turordning efter jämförelsetal.
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IMPRO kan bara erbjudas på ett
yrkesprogram och antagning kan ske om
det finns lediga platser på det nationella
programmet.
Önskemål gällande om/nyval sänds till
gymnasieantagningen för registrering.
Besked om reservantagning kommer i
mitten/slutet av augusti genom kontakt
med sökande, ange gärna telefonnummer
på ansökan.
Ansökan kan skrivas på omvalsblankett
eller vanligt papper men ska vara daterat
och underskrivet av sökande.
När börjar skolan?

På antagningsbeskedet i Dexter eller på
utsänt besked finns uppgifter om
uppropstid, i övrigt hänvisas till
skolornas hemsidor.

Jag har glömt min kod till
Dexter?

På inloggningssidan finns en funktion för
att beställa hem uppgifterna till sin epost. Denna funktion är tyvärr inte i drift.
Till de som efterfrågar sin inloggning
sänd den till den adress som finns
registrerad på ansökan. E-post kan
användas om det går att säkerställa att
det går till rätt person.
En sökande som har tillgång till Bank ID
kan även logga in via det.
Se inloggningssidan för Dexter.

Jag vill gå i samma klass som
XX ?

Önskemål om klassplacering framförs av
sökande till kansliet på den skola som du
ska gå på.
I begränsad omfattning kan önskemålen
tillgodoses.

Jag har samma poäng som XX
men har inte kommit in, varför
det?
Har inte sökt IM men är ändå
antagen där, hur har det gått till?

Vid samma jämförelsetal fördelar datorn
platserna efter inställda kriterier.

Kan man söka till samma
program nästa år igen om man

Ja det kan man tom det år man fyller 19
år och det sker på samma sätt som i år.

Alla som inte har erhållit någon plats på
nationellt- eller INTRO- program
registreras som sökande till IM av oss på
Gymnasieantagningen för att alla ska få
information om den möjligheten.
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inte har kommit in i år?

Personal på gymnasieskolans
introduktionsprogram hjälper till med
detta.

Hur får jag veta om jag kommer
i på reservplats?

Alla som tas in får ett antagningsbesked
hemsänt. Ibland tar vi även en
telefonkontakt för att vinna tid inför
skolstarten.
Reservantagningen pågår till den 14
september.

Om jag inte kan komma till
uppropet, vad gör jag då?

Du måste meddela skolan om du inte kan
infinna dig vid uppropet.
Om du inte infinner dig inom tre dagar
och meddelar förhinder kommer platsen
att tillsättas med annan sökande.

Om jag väntar på svar på
reservplats ska jag ändå gå till
uppropet för lägre val?

Ja det är viktigt att du påbörjar studierna
på den plats som du erhållit. Vi bevakar
din reservplats om det uppstår några
avhopp vid skolstarten.

Lägsta jämförelsetal?

Information finns på vår hemsida
www.gyf.se /för elever
/elevantagningen/antagningsstatistik

Semesterstängt?

Gymnasieantagningen har semesterstängt
veckorna 28-31.
Förbundskontoret är under semestern
bemannat förmiddagar på telefon 0480451500.
Inkommen post registreras dagligen.

