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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Uhlin

2021-09-29

Dnr BIN 2021-177

Bildningsnämnden

Slutlig antagning till gymnasieskolan årskurs 1 läsåret
2021/2022 (okt-21)
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras
Ärende
Den 15 september avslutades reservantagningen till årskurs 1 läsåret 2021/22.
2 295 elever var då antagna till nationella program i årskurs 1 på
gymnasieskolor i Linköping. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2020/21
med 51 elever. 90 % av eleverna har antagits till sitt förstahandsval av program
och skola vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året.
Av de antagna till nationella program var 136 elever antagna till lärlingsförlagd
utbildning. Detta motsvarar 18 % av de antagna eleverna till nationella
yrkesprogram. Det är en minskning med 1 procentenheter jämfört med förra
året
Läsåret 2021/22 är det totalt 15 % av eleverna, 404 stycken, som påbörjar sina
gymnasiestudier på ett introduktionsprogram. Detta är samma värde som
föregående år.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Slutlig antagning till gymnasieskolan årskurs 1 läsåret 2021/2022 (okt-21)
Bilaga slutlig antagning 15 sept (okt-21) blad 1

2 (6)

Bakgrund

Nationella program
Den 15 september avslutades reservantagningen till årskurs 1 läsåret 2021/22.
2 295 elever var då antagna till nationella program i årskurs 1 på
gymnasieskolor i Linköping. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2020/21
med 51 elever. 90 % av eleverna har antagits till sitt förstahandsval av program
och skola vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året.
Totalt 69 % av alla antagna till nationella program på skolor i Linköpings
kommun är folkbokförda i Linköping. Andelen är densamma som föregående
år. Flest elever har antagits till samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet, närmare 400 elever på vardera programmet.
Ekonomiprogrammet ökar återigen och har nu 340 antagna elever.
Av de antagna är 66 % antagna till högskoleförberedande program och 34 %
till yrkesprogram. Det är samma siffror som förra året. Om man ser på hur
flickor respektive pojkar väljer är fördelningen att 71% av flickorna respektive
62% av pojkarna valt ett högskoleförberedande program.
Andelen som har fått sitt förstahandsval, ligger på 92 % för
högskoleförberedande program och 85 % för yrkesförberedande program.
Av de antagna till nationellt program kommer 95 % från årskurs 9. Detta är
högre än förra året då 94 % kom direkt från årskurs 9. Detta är en positiv
utveckling som visar på färre omval i gymnasieskolan.
Sex program har jämn könsfördelning (mellan 40 % och 60 % av vardera
könet) ekonomiprogrammet, estetiska programmet, handels- och
administrationsprogrammet, naturbruksprogrammet,
naturvetenskapsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet. För
naturbruksprogrammet skiljer det dock mycket mellan de olika inriktningarna.
61 % var antagna till en kommunal gymnasieskola, 32 % till en fristående
gymnasieskola och 7 % till Vreta Utbildningscentrum. Det är en minskning av
andelen på en fristående gymnasieskola med en procentenhet jämfört med
föregående år och motsvarande ökning har skett för den kommunala
gymnasieskolan.
I diagrammet nedan redovisas antal antagna till nationella program fördelat på
typ av huvudman.
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I diagrammen nedan visas antalet antagna till nationella program åren 20172021.
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I bilaga redovisas antagningsstatistik för samtliga nationella program på alla
gymnasieskolor belägna i Linköpings kommun. Meritvärden redovisas inte för
utbildningar med fem eller färre antagna.
Alla nationella gymnasieprogram erbjuds på någon skola i Linköping.

Lärlingsutbildning
Av de antagna till nationella program var 136 elever antagna till lärlingsförlagd
utbildning. Detta motsvarar 18 % av de antagna eleverna till nationella
yrkesprogram. Detta är en liten minskning jämfört med föregående år då 19 %
av yrkesprogramseleverna antogs till en lärlingsutbildning. Av de som var
antagna till lärling hade 82 % fått sitt förstahandsval tillgodosett. Av de
antagna lärlingarna var 24 % flickor och 76 % pojkar. Jämfört med föregående
år så har andelen flickor som antagits till en lärlingsutbildning minskat markant
och är tillbaka på samma nivå som varit tidigare år.

Introduktionsprogram
Läsåret 2021/22 är det totalt 15 % av eleverna, 404 stycken, som påbörjar sina
gymnasiestudier på ett introduktionsprogram. Detta är samma värde som
föregående år
Den 15/9 var 235 elever antagna till sökbara introduktionsprogram vilket är på
ungefär samma nivå som förra året. 160 av de 235 var antagna till
programinriktat val. För att vara behörig till ett programinriktat ska eleven vara
godkänd i svenska och ytterligare fem ämnen. Detta innebär att för
yrkesprogram saknas ett eller två betyg för att vara behörig till aktuellt
nationellt program och för högskoleförberedande program kan sex betyg
saknas. Jämfört med föregående år är det ungefär lika många elever som
antagits till ett programinriktat val mot högskoleförberberedande program.
61 elever var antagna till yrkesintroduktion riktad mot ett specifikt
yrkesprogram, ett program för de som har längre till behörighet till nationellt
program.
Till de introduktionsprogram som inte är sökbara; individuellt alternativ,
språkintroduktion och yrkesintroduktion för enskild elev sker mottagning. Inför
läsåret 2021/22 har totalt 169 elever mottagits till icke-sökbara
introduktionsprogram. Fördelning mellan de olika introduktionsprogrammen
redovisas i tabellen nedan. Preparandutbildningen är från och med hösten 2019
ersatt av programinriktat val mot högskoleförberedande program.
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Introduktionsprogram
(icke-sökbara)

Antal
Antal
Antal
Antal
mottagna mottagna mottagna mottagna
elever 2021 elever 2020 elever 2019
elever
2018

Preparandutbildning

19

Individuellt alternativ

71

68

79

59

Yrkesintroduktion för
enskild elev

23

41

37

38

Språkintroduktion

75

69

81

107

Totalt

169

178

197

223

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL sker den 16 november 2021.
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