Antagningsåret 2019/20
(med reservation för ändringar)

2018-10-03

Oktober
Nu är det dags att börja tänka på gymnasievalet. På
www.jonkoping.se/gymnasieval finns alla program och inriktningar som
erbjuds i Jönköpings kommun, både vid kommunala- och fristående
gymnasieskolor.
9 oktober

Gymnasiemässa, C-hallen Elmia

17 oktober

Beslut i LGGY om mötestider för antagningsråd.

18 oktober

Genomgång av antagningsåret/processen på LGGY

November
1 november

Blanketter/formulär skickas till gymnasiechefer i kommunala gymnasieskolor
samt till rektor i fristående gymnasieskolor, där organisationen för antagningen
2019 fylls i.
-

Studievägar, samt ev. önskemål om inriktning som erbjuds anges
Kurser, t.ex. moderna språk, som sökanden till gymnasiet kan välja anges

22 november Samtliga blanketter angående organisation och kursval inför antagningen 2019
ska vara inskickade till antagningskansliet gymnasieantagningen@jonkoping.se
December
17 december Information till studie- och yrkesvägledare inför antagningen samt utbildning i
Procapita webb
kl. 09:00-12:00 för grundskolor
kl. 13:00-16:00 för gymnasieskolor

Vecka 51

Höstterminsbetygen från grundskolorna importeras inför den preliminära
antagningen.

Januari
10 januari

Ansökningswebben: http://intag.skola.jonkoping.se öppnar
Eleverna hämtar sina lösenord, via länk/tjänst ”Hämta ditt lösenord här!” på
ansökningswebben.

Februari
10 februari

Sista ansökningsdagen. Ansökningswebben stängs vid midnatt.

Mars
Elever som sökt ES eller IB kallas till inträdesprov (skolan ansvarar för att kalla
eleverna).
Ej fastställt

Antagningsråd samt informationsmöte
kl. 10:00-12:00 för kommunala skolor
kl. 13:00-15:00 för fristående skolor

April
1 april

Antagningsmöte för Gymnasiesärkolan.

Vecka 14

Preliminär antagning på höstterminsbetyget.

10 april

Resultatet av den preliminära antagningen finns på ansökningswebben för
sökande från Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö och Vaggeryd.
Sökande från övriga kommuner får ett preliminärt antagningsbesked per post.
Detta gäller även elever från grundsärskolan.

10 april

Elever som behöver justera sitt gymnasieval kontaktar sin studie- och
yrkesvägledare.

Maj
10 maj

Sista dag för eleverna att justera gymnasievalet, via sin studie- och
yrkesvägledare. Ansökningswebben stänger vid midnatt.

15 maj

Sista dag för intresseanmälan till Individuellt alternativ (IMA) samt ansökan till
Språkintroduktion (IMS).

15 maj

Simuleringsstatistik distribueras till gymnasiechef. Chef/ Biträdande chef UA,
presidiet UAN.

16 maj

LGGY, Simuleringsstatistiken tillsammans med presidiet UAN.

21 maj

Sista dag för bilaga till beslut i UAN, ”Gymnasieskolans organisation” 2019/20
lämnas till chef för Utbildnings- och arbetsmarknad.

Juni
1 juni

Sista dag för ansökan om fri kvot samt dispens från kravet på godkänt betyg i
engelska.

10 juni

Vårterminsbetygen från grundskolorna importeras inför den slutliga
antagningen.

10 juni

Möte om ansökningar för fri kvot samt dispens från kravet på godkänt betyg i
engelska.

Prel.17 juni

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) fattar beslut om
gymnasieskolornas organisation för läsåret 2019/20

Juli
1 juli

Resultatet av slutlig antagning finns på ansökningswebben för sökande från
Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö och Vaggeryd samt för avlämnande/
mottagande skola.
Sökande från övriga kommuner får slutligt antagningsbesked per post. Detta
gäller även elever från grundsärskolan.
Elever som gått sommarskola och blivit behöriga är med i reservantagningen.

31 juli

Sista dag för eleverna att svara på antagningsbeskedet. Alla svarar på
ansökningswebben.

Augusti
9 augusti

Reservantagningen påbörjas. Reservantagningen pågår t o m 13 september.
Eleverna kan följa sin reservplacering på ansökningswebben. Det är särskilt
viktigt att elever som är med i reservantagningen kontrollerar och uppdaterar
sina kontaktuppgifter på ansökningswebben; mobilnummer och e-post!

September
13 september Antagningen avslutas och reservlistor skickas till gymnasieskolor som har
reserver till sina program.
september

Informationsmöte om antagning. Antagningskansliet redovisar statistik från den
avslutade antagningen och informerar om nyheter inför nästa års antagning.

