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Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Ärende
Den 15 september avslutades reservantagningen till årskurs 1 läsåret 2018/19.
2 283 elever var då antagna till nationella program i årskurs 1 på
gymnasieskolor i Linköping. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2017/18
med 235 elever. 88 % av eleverna har antagits till sitt förstahandsval av
program och skola vilket är en minskning jämfört med föregående år. Av de
antagna till nationella program var 128 elever antagna till lärlingsförlagd
utbildning. Detta motsvarar 5,6 % av de antagna eleverna.
167 elever var antagna till sökbara introduktionsprogram och 209 elever var
mottagna till icke-sökbara introduktionsprogram.
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Bakgrund
Nationella program
Den 15 september avslutades reservantagningen till årskurs 1 läsåret 2018/19.
2 283 elever var då antagna till nationella program i årskurs 1 på
gymnasieskolor i Linköping. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2017/18
med 235 elever. 88% av eleverna har antagits till sitt förstahandsval av
program och skola. Detta är lägre än förra läsåret, då 91% fick sitt
förstahandsval. Totalt började 249 fler elever i årskurs 1 på gymnasieskolan vid
läsårsstart 2018/19 än förra läsåret. Att det är så många fler elever som påbörjar
sina gymnasiestudier beror på att det kommer fler inpendlare från andra
kommuner i samverkansområdet samt att fler elever från språkintroduktionen
blivit behöriga till nationellt program. 67% av alla antagna till nationella
program på skolor i Linköpings kommun är folkbokförda i Linköping.
Motsvarande andel förra året var 70%. Förra året var det en tillfällig minskning
av antalet inpendlare. Det ökade elevantalet kan ha bidragit till att färre elever
får sitt förstahandsval och att antagningspoängen blir högre. Högst meritvärde
för att komma in är det på ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Flest elever har antagits till samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet, över 400 elever på vardera programmet. Efter
reservantagningen fanns det lediga platser på någon skola på alla program
utom naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk och på
hantverksprogrammet inriktning frisör.
Av de antagna är 66% antagna till högskoleförberedande program (51% flickor
och 49% pojkar) och 34% till yrkesprogram (43% flickor och 57% pojkar). Det
är samma fördelning mellan programtyperna som föregående år. Av de antagna
till yrkesprogram har 90% fått sitt förstahandsval medan 87% av de antagna till
högskoleförberedande program har fått sitt förstahandsval.
Av de antagna till nationellt program kommer 91% från årskurs 9. Detta är
samma andel som förra året. Från fortsättningsnivån på språkintroduktion har
60 av 139 blivit behöriga till nationellt program. Detta är en stor förbättring
jämfört med tidigare år.
Sex program har jämn könsfördelning (mellan 40% och 60% av vardera
könet); barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska
programmet, international baccalaureate, naturbruksprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet. För det estetiska programmet och
naturbruksprogrammet skiljer det dock mycket mellan inriktningarna. Alla
program utom det industritekniska programmet har både flickor och pojkar
antagna. På det industritekniska programmet är bara pojkar antagna. Det är en
positiv utveckling angående könsbalansen för vård- och omsorgsprogrammet
där pojkarna i år är 27% av de antagna.
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61% var antagna till en kommunal gymnasieskola, 33% till en fristående
gymnasieskola och 6% till Vretagymnasiet. Det är en ökning av andelen på en
kommunal gymnasieskola med två procentenheter jämfört med föregående år.
Det är på yrkesprogrammen andelen antagna till kommunala skolor ökat.
I diagrammet nedan redovisas antal antagna till nationella program.
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I bilaga redovisas antagningsstatistik för samtliga nationella program på alla
gymnasieskolor i Linköpings kommun. Meritvärden redovisas inte för
utbildningar med fem eller färre antagna.
Lärling
Av de antagna till nationella program var 128 elever antagna till lärlingsförlagd
utbildning. Detta motsvarar 5,6% av de antagna eleverna vilket är en
minskning jämfört med föregående år. Av de som var antagna till lärling hade
88% fått sitt förstahandsval tillgodosett. Av de antagna lärlingarna var 41%
flickor och 59% pojkar. Det är samma könsfördelning som föregående år.
Introduktionsprogram
Den 15/9 var 167 elever antagna till sökbara introduktionsprogram. 142 var
antagna till programinriktat individuellt val. Ett introduktionsprogram knutet
till ett yrkesprogram för de som saknar max två betyg för att behörig till det
nationella programmet. 25 var antagna till yrkesintroduktion riktad mot ett
yrkesprogram. Ett program för de som har längre till behörighet till nationellt
program. Av dessa var andelen antagna till programinriktat individuellt val
större än förra året vilket visar att eleverna i år var närmare behörighet till
nationellt program an tidigare.
Till de introduktionsprogram som inte är sökbara; preparandutbildning,
individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion för enskild elev
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sker mottagning. Inför läsåret 2018/19 har totalt 209 elever mottagits till ickesökbara introduktionsprogram. Fördelning mellan de olika
introduktionsprogrammen redovisas i tabellen nedan. Till språkintroduktion
kommer nu framförallt elever från grundskolan samt ungdomar med
uppehållstillstånd.
Introduktionsprogram
(icke-sökbara)

Antal
mottagna
elever 2018

Antal
mottagna
elever 2017

Antal
mottagna
elever 2016

Preparandutbildning

19

12

22

Individuellt alternativ

48

53

42

Yrkesintroduktion för enskild
elev

35

27

22

Språkintroduktion

107

122

85

Totalt

209

214

171

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 16 oktober 2018.
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