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Bildningsnämnden

Resultat av slutlig ansökan till gymnasieskolan i
Linköping år 1 läsåret 2020/21
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen.

Ärende
Redovisning av slutligt antal förstahandssökande till årskurs 1 i Linköping
inför läsåret 2020/21.
Totalt har nu 2 714 ungdomar i första hands sökt till nationellt program,
programinriktat individuellt val samt programinriktad yrkesintroduktion på
någon skola i Linköping. I februari var det 2 634 sökande och i maj 2019 2 639
sökande. Lite färre sökande har tillkommit i omvalsperioden än tidigare år.
Andelen elever som i första hand söker ett yrkesprogram har ökat med en
procentenhet sedan februari till 39 %, vilket är samma andel som i den slutliga
ansökan 2019.
Mest sökta program i första hand är det samhällsvetenskapliga programmet
med 429 sökande, vilket motsvarar 16 % av de sökande.
Av alla som söker till gymnasieskolan är 26 % ännu inte behöriga till sitt
förstahandsval. Detta är en ökning jämfört med 2019 då andelen var 24 %. Av
de elever som sökt högskoleförberedande program är 14 % ännu inte behöriga
och av de elever som sökt ett yrkesprogram är 44 % ännu inte behöriga.
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Beslutsunderlag:
Resultat av slutlig ansökan till gymnasieskolan i Linköping år 1 LÅ2021 (maj- 20).docx
Bilaga Slutlig ansökan per skola till årskurs 1 gymnasieskolan LÅ2021 (maj- 20).pdf
Bilaga Slutlig ansökan per program till årskurs 1 gymnasieskolan LÅ2021 (maj- 20).pdf
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Bakgrund
Under perioden 13 januari till 15 februari har eleverna gjort sin preliminära
ansökan till gymnasieskolan. Vid bildningsnämndens sammanträde i mars
fastställdes det definitiva utbudet för årskurs 1 läsåret 2020/21.
I början på april gjordes den preliminära antagningen till gymnasieskolan. Efter
den preliminära antagningen har totalt fyra utbildningsalternativ i Linköping
tagits bort utifrån de beslut respektive huvudman tagit angående sitt utbud.
Dessa utbildningar hade endast några få förstahandssökande i den preliminära
ansökan.
I februari 2020 tog bildningsnämnden beslut om en övergång av verksamheten
vid Björkö fria gymnasium till kommunal regi. Verksamheten vid Björkö fria
gymnasium kommer drivas vidare på S:t Larsgymnasium, en kommunal
gymnasieskola belägen i samma byggnad som Björkö Fria Gymnasium från
och med hösten 2020. Inför omvalsperioden togs utbildningsalternativen på
Björkö Fria Gymnasium bort. Tre nya utbildningsalternativ erbjöds på S:t
Larsgymnasium.
Under perioden 15/4 till 3/5 har eleverna haft möjlighet att göra ett omval och
de som inte tidigare har gjort någon ansökan har haft möjlighet att göra en. 655
Linköpingsungdomar gjorde ett omval eller nyval. Antalet omval är lite högre
än föregående år även om man bortser från att den kommande
verksamhetsövergången från Björkö fria gymnasium till kommunal regi har
föranlett ett antal omval. Ett omval behöver inte innebära att förstahandsvalet
ändras. Den slutliga antagningen görs i slutet på juni. I samband med
terminsstarten sker ytterligare antagning i den så kallade reservantagningen.
Reservantagning görs till lediga platser.
Skolor belägna i Linköping
Totalt har nu 2 714 ungdomar i första hands sökt till nationellt program,
programinriktat individuellt val samt programinriktad yrkesintroduktion på
någon skola i Linköping. I februari var det 2 634 sökande och i maj 2019 2 639
sökande. Lite färre sökande har tillkommit i omvalsperioden än tidigare år.
Det har inte skett så stora förändringar seden den preliminära ansökan i
februari. Andelen elever som i första hand söker ett yrkesprogram har ökat med
en procentenhet sedan februari till 39 %, vilket är samma andel som i den
slutliga ansökan 2019. Två yrkesprogram som har haft ett sjunkande antal
förstahandssökande, restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet, har procentuellt fått en stor uppgång sedan den
preliminära ansökan men är inte uppe på 2019 års nivå. Bland de
högskoleförberedande programmen ses en minskning i antalet
förstahandssökande till naturvetenskapsprogrammet och en ökning till
samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Detta följer tidigare
års förändringar i omvalsperioden.
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I diagrammen nedan redovisas andelen förstahandssökande till yrkesprogram
respektive högskoleförberedande program. En jämförelse finns med den
preliminära ansökan 2020 och den slutliga ansökan 2019. Observera att skalan
är olika i diagrammen.

Mest sökta program i första hand är det samhällsvetenskapliga programmet
med 429 sökande, vilket motsvarar 16 % av de sökande.
Bland flickorna är det samhällsvetenskapsprogrammet som är det mest sökta
med 21 % av alla förstahandsval. Bland pojkarna är ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet de mest sökta programmen med 15 % vardera av alla
förstahandsval.
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Totalt väljer 61 % ett högskoleförberedande program och 39 % ett
yrkesprogram i första hand. Det är samma fördelning som efter den slutliga
ansökan förra året. Bland flickorna är det 63 % som väljer ett
högskoleförberedande program i första hand och bland pojkarna 59 %. Den
ökande differensen, som vi såg av flickor och pojkars val förra året, har
minskat igen.
Av alla som söker till gymnasieskolan är 26 % ännu inte behöriga till sitt
förstahandsval. Detta är en ökning jämfört med 2019 då andelen var 24 %. Av
de elever som sökt högskoleförberedande program är 14 % ännu inte behöriga
och av de elever som sökt ett yrkesprogram är 44 % ännu inte behöriga.
Av de elever som sökt en kommunal gymnasieskola i första hand är 20 % ännu
inte behöriga och av de som sökt till en fristående gymnasieskola är 38 % ännu
inte behöriga.
I diagrammet nedan visas utvecklingen av andelen förstahandssökande till
yrkesprogram under en sjuårsperiod. Fordon- och transportprogrammet och
naturbruksprogrammet visar en positiv trend med en större andel av de sökande
över tid. Restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård-och
omsorgsprogrammet har en negativ utveckling över tid.
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Till S:t Lars gymnasium är det 39 förstahandssökande. Detta kan jämföras med
31 förstahandssökande till Björkö Fria Gymnasium i den preliminära ansökan.
Trots att det inte kunnat erbjudas traditionella öppna hus på grund av läget med
covid-19 så är antalet förstahandssökande något högre inför
verksamhetsövergången.
I tabellen nedan den slutliga ansökan (förstahandsval) fördelad på sökt skola.
Det är inga stora förändringar jämfört med den preliminära ansökan. 64 % har
valt en kommunal skola i första hand jämfört med 61 % föregående år. 28 %
valde en fristående skola jämfört med 32 % föregående år. 9 % har valt en
skola i Region Östergötlands regi.
Preliminär ansökan till
nationella program inklusive
lärling samt programinriktade
introduktionsprogram på
samtliga gymnasieskolor i
Linköping

Förstahandsval

maj-20
Anders Ljungstedts gymnasium
Berzeliusskolan
Birgittaskolan
Folkungaskolan
Katedralskolan
S:t Larsgymnasiet
Summa kommunala
gymnasieskolor
Björkö Fria Gymnasium
Drottning Blankas Gymnasium
Framtidsgymnasiet
Hagströmska Gymnasiet
Jensen gymnasium
Klara Gymnasium
LBS Kreativa Gymnasiet
Linköpings Fria Läroverk
MTU
Praktiska
Realgymnasiet
Thorén Business School
Yrkesgymnasiet
Summa fristående
gymnasieskolor
Vreta Utbildningscentrum
Summa Region Östergötlands
skolor
Totalt antal sökande

Andel
maj-20

feb-20

Andel
feb-20

maj-19

Andel
maj-19

346
355
217
313
457
39

13%
13%
8%
12%
17%
1%

326
364
197
295
466

12%
14%
7%
11%
18%

347
324
117
280
535

13%
12%
4%
11%
20%

1727

64%

1648

63%

1603

61%

3
37
25
25
29
113
62
185
47
52
61
30
84

< 0,5 %
1%
1%
1%
1%
4%
3%
7%
2%
2%
2%
1%
3%

31
36
22
22
35
100
68
198
44
44
60
26
72

1%
1%
1%
1%
1%
4%
3%
8%
2%
2%
2%
1%
3%

35
39
23
25
8
155
60
140
49
52
69
44
135

1%
1%
1%
1%
< 0,5 %
6%
2%
5%
2%
2%
3%
2%
5%

753

28%

758

28%

834

32%

234

9%

228

9%

202

8%

234

9%

228

9%

202

8%

2 714

2 634

2 639
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Linköpingsungdomar
För de ungdomar som är skrivna i Linköping ser fördelningen lite annorlunda
ut. 1 835 ungdomar har sökt en gymnasieskola i Linköping i första hand. Av
dessa har 69 % sökt ett högskoleförberedande program i första hand och 31 %
ett yrkesprogram. 72 % har sökt en kommunal skola i första hand, 25 % en
fristående och 3 % Vreta utbildningscentrum. Jämfört med föregående år så
ökar andelen ungdomar som söker kommunal skola samt
högskoleförberedande program. 88 ungdomar skrivna i Linköpings kommun
har sökt en skola utanför Linköping. 50 av dessa har sökt en utbildning inom
samverkansområdet, de flesta i Norrköping där de finns utbildningar inom det
estetiska programmet och inom naturbruksprogrammet som inte erbjuds i
Linköping. De som söker sig utanför samverkansområdet söker ofta en
idrottsutbildning. Nio elever har sökt distansgymnasiet i Torsås i första hand.
Antalet elever som söker till Torsås distansgymnasium ökar för varje år.
Antalet och andelen elever som väljer skola på annan ort minskar.
I diagrammen nedan visas fördelningen av förstahandsvalen på typ av program
och huvudman för förstahandssökande som är folkbokförda i Linköping
respektive alla förstahandssökande.

Av Linköpingsungdomarna är det 25 % som ännu inte är behöriga till sitt
förstahandsval, 14 % av de som sökt ett högskoleförberedande program och 51
% av de som sökt ett yrkesprogram i första hand.
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Inpendling
Av de 2 714 ungdomarna som sökt till gymnasieskolor belägna i Linköpings
kommun kommer 879 från andra kommuner. Detta innebär att 32 % av de
sökande kommer från en annan kommun, vilket är 1 procentenhet lägre än
föregående år. Störst andel elever från annan kommun har Vreta
Utbildningscentrum där 80 % av de förstahandssökande kommer utifrån,
framförallt från andra kommuner i Östergötland och norra Småland. Om man
bortser från Vreta Utbildningscentrum så är det 28 % av de sökande som
kommer från en annan kommun. Till Linköpings kommunala gymnasieskolor
är 23 % av de förstahandssökande från en annan kommun. Många av
yrkesprogrammen finns bara på några få orter i Östergötland och blir tydligt en
del av en regional utbildningsmarknad. 46 % av de elever som bor i en annan
kommun söker ett yrkesprogram.
Redovisning av ansökningarna per program och skola och könsuppdelat
framgår av två bilagor. På hemsidan www.gymnasiestudera.se finns uppgifter
om ansökan till skolor och program i samtliga kommuner i hela
samverkansområdet.
Den slutliga antagningen görs i slutet på juni därefter sker reservantagning
fram till den 14:e september 2020.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av den slutliga antagningen redovisas på bildningsnämnden i
oktober 2020.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19§ MBL har skett den 26 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Ander Jolby
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Beslutet skickas till:
Samtliga enhetschefer och rektorer på
offentliga och fristående
gymnasieskolor i Linköping

