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Bildningsnämnden

Resultat av slutlig ansökan till gymnasieskolan i
Linköping år 1 läsåret 2022/2023
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Redovisning av slutligt antal förstahandssökande till årskurs 1 i Linköping
inför läsåret 2022/2023.
Totalt har nu 2750 ungdomar i första hands sökt till nationellt program,
programinriktat individuellt val samt programinriktad yrkesintroduktion på
någon skola i Linköping. Det är 229 fler än vid det preliminära valet i februari,
då 2 521 ungdomar gjorde en ansökan.
Andelen elever som i första hand söker ett yrkesprogram har ökat med fyra
procentenheter sedan februari till 40 %.
Av alla som söker till gymnasieskolan är 24 % ännu inte behöriga till sitt
förstahandsval. Av de elever som sökt högskoleförberedande program är 14 %
ännu inte behöriga och av de elever som sökt ett yrkesprogram är 39 % ännu
inte behöriga.
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Under perioden 17 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 2022/23.
I början på april gjordes den preliminära antagningen till gymnasieskolan. Efter
den preliminära antagningen har totalt tre 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.
Under perioden 15 april till 3 maj har eleverna haft möjlighet att göra ett omval
och de som inte tidigare har gjort någon ansökan har haft möjlighet att göra en.
692 Linköpingsungdomar gjorde ett omval eller nyval. Den slutliga
antagningen görs i slutet på juni. I samband med terminsstarten sker ytterligare
antagning i den så kallade reservantagningen, som pågår fram till 15 september
2022. Reservantagning görs till lediga platser.
Redovisning av ansökningarna per program och skola framgår av två bilagor.
På hemsidan www.gymnasiestudera.se finns uppgifter om ansökan till skolor
och program i samtliga kommuner i hela samverkansområdet.
Förändringar jämfört med den preliminära ansökan
I bilaga visas den slutliga ansökan (förstahandsval) fördelad på sökt skola. Det
är inga stora förändringar jämfört med den preliminära ansökan. 58 % har valt
en kommunal skola i första hand jämfört med 61 % föregående år. 34 % valde
en fristående skola jämfört med 30 % föregående år. 9 % har valt en skola i
Region Östergötlands regi.
I omvalsperioden har de kommunala skolorna ökat med ca 119 elever vilket
motsvarar en ökning om ca 3 % sett till samtliga sökanden. Bland de
kommunala skolorna är det Birgittaskolan och ALG som står för den största
ökningen i antalet förstahandssökande.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av den slutliga antagningen redovisas på bildningsnämnden i
oktober 2022.
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