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Tidsplan för gymnasieantagningen 2021 

Sammanfattning 

Antagnings- och stipendieutskottet sammanträder vid tre tillfällen under 

2021 för att besluta om förändringar av antalet platser, preliminär 

antagning, slutlig antagning, fri kvot och dispens från kravet på godkänt 

betyg i ämnet engelska. 

 

Utskottet ansvarar även för att dela ut stipendier ur Karlskoga kommuns 

Samfond 3, som delas ut i samband med skolavslutning vid vårterminens 

slut. Beslut kring utdelning av stipendier tas vid det första sammanträdet 

i juni och sker i samråd med rektorerna på Möckelngymnasiet. 

 

Arbetet i antagnings- och stipendieutskottet sker enligt ”Tidplan för 

gymnasieantagning och hantering av stipendier 2021”. 

 

Gymnasieförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens 

förslag till tidplan för gymnasieantagning och hantering av stipendier. 

 

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2021 och ”Tidplan för 

gymnasieantagning och hantering av stipendier 2021”. 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 

Gymnasienämnden fastställer ”Tidplan för gymnasieantagning och 

hantering av stipendier 2021” enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Mikael Blom 

Förvaltningschef 
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Handläggare 
Mikael Blom 

 
Handläggar 

   
 

Tidplan gymnasieantagning och hantering av stipendier 2021 

 

2021-02-15   Sista ansökningsdag. 

2021-03-26  Sista dag för huvudmännen att rapportera det som ska vara med till den 

preliminära körningen: Platsförändringar, Program som utgår, NIU 

uttagna, Inrapportering av färdighetsprov 

2021-04-06   Underlag skickas till huvudmännen för beslut om preliminär antagning 

2021-04-07   Sammanträde – Beslut om preliminär antagning. 

2021-04-12   Sökande får preliminärt antagningsbesked i Dexter 

2021-04-19 - 2021-05-07  Period för ändringsval. Även sista ansökningsdag för ansökan om om fri 

kvot och dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska. 

2021-06-08 Sammanträde – Beslut om platsförändringar, dispens och fri kvot. 

 Sammanträde – Beslut om stipendier. 

2021-06-10 Rapportera in ytterligare uttagna till NIU, platsförändringar, beslut om 

dispens, beslut om fri kvot, bedömning av sökande med utländska betyg. 

2021-06-22  Slutlig antagningskörning. 

2021-06-23   Sammanträde - Beslut om slutlig antagning. 

2021-07-01   Sökande får besked om slutlig antagning i Dexter. 

2021-09-15   Sista dag för reservantagningen. 

2020-09-16  Överlämning av reservantagning till gymnasieskolorna. 

 

Mikael Blom 

Förvaltningschef 
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