
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från Antagningskansliet 

Dags att söka till gymnasiet 
 Sista ansökningsdag 15 februari 2021.  
 Alla val görs i DEXTER (din ansökan på 

webben) oavsett vilken kommun du 
söker till (Antagningskansliet ser till att 
ansökan kommer till rätt kommun). 

 Rangordna dina val, det val du helst vill 
ha ska stå som nummer 1. 

 Preliminärt besked i DEXTER i slutet av 
mars 2021, för de val som hanteras av 
Gymnasieregion norra Kalmar län 
(Hultsfred, Högsby, Mönsterås, 
Oskarshamn, Vimmerby och Västervik). 

 Omval/nyval från 30 mars till 5 maj efter 
fördjupad SYV-kontakt. 

 Slutlig antagning avslutad omkring  
1 juli. Antagningsbesked till sökande via 
post, resultatet visas även i DEXTER. 

 Sista svarsdag 30 juli, mycket viktigt att 
skicka in svarstalongen och meddela 
om du tackar JA eller NEJ (gäller även 
om du sökt till kommun utanför 
Gymnasieregion norra Kalmar län, det 
kan då hända att du får ytterligare 
antagningsbesked).  

 Reservantagningen pågår två veckor 
efter skolstart. 

Fritt sök - Gymnasieregion norra 
Kalmar län 
Vimmerby kommun har ett samverkansavtal 
med följande kommuner: Hultsfred, Högsby 
Mönsterås, Oskarshamn och Västervik. 
Samverkansavtalet syftar till att ge eleverna 
möjlighet att söka fritt de utbildningar som 
erbjuds inom samverkansområdet och bli 
mottagen som förstahandssökande vilket ökar 
elevernas möjlighet att få sitt förstahandsval 
av program och skola. Vid förstahandsmot-
tagande har eleven rätt till inackorderings-
tillägg, om kraven för detta uppfylls. 

Frisökning 
Elever har möjlighet att söka utbildning i en 
annan kommuns gymnasieskola även om 
samma utbildning erbjuds i hemkommunen 
eller samverkansområdet, så kallad 
frisökning. En sådan behörig sökande tas 
emot i mån av plats, s.k. andrahands-
mottagning, efter beslut från anordnar-
kommunen. I första hand ska alla behöriga 
sökande tas emot i anordnarkommunen och 
dess samverkansområde, och sökande från 
andra kommuner som inte erbjuder denna 
utbildning samt behöriga sökande med 
särskilda skäl.  
 
(Exempel: Linköping har 50 platser på SA, först måste de 
ta emot behöriga sökanden från den egna kommunen 
och samverkansområdet och sökande från andra 
kommuner som inte erbjuder denna utbildning samt 
behöriga sökande med särskilda skäl. Får de platser över 
kan de ta emot sökande från andra kommuner utanför sitt 
samverkansområde, mottagande i andrahand). 
 

OBS! Vid andrahandsmottagande har man 
inte rätt till inackorderingstillägg, endast 
rätt till dagliga resor (kunna resa fram och 
tillbaka samma dag). 
 
Särskilda skäl enligt rekommendation från 
Skolverkets och SKR:s (Sveriges Kommuner 
och Regioner): Särskilda skälen som ska 
godkännas är av typen mobbing, farlig 
resväg, hotbild i hemkommunen och dylikt. 
Dessa skäl ska vara styrkta skriftligen av t ex 
skolhälsovård, läkare, kurator eller sociala 
myndigheter. Uppgifter som inte finns 
skriftliga kan inte beaktas vid bedömning. 
 
Blankett för ansökan om Särskilda skäl 
utlämnas av den sökandes SYV, och ska 
bifogas gymnasieansökan.  

Behörighet till nationellt program 
För behörighet till ett yrkesprogram krävs 
minst betyget E i svenska/svenska som andra 
språk, engelska och matematik samt ytterligare 
minst fem ämnen. 
 
För behörighet till ett högskoleförberedande 
program krävs minst betyget E i svenska/ 
svenska som andra språk, engelska och 
matematik och samt i ytterligare minst nio  
andra ämnen. 

1. för behörighet till 
ekonomiprogrammet, humanistiska 
programmet och samhälls-
vetenskapsprogrammet. 
minst betyget E i geografi, historia, 
religionskunskap och samhällskunskap.  
 

2. för behörighet till naturvetenskaps-
programmet och teknikprogrammet. 
minst betyget E i biologi, fysik och kemi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inackorderingstillägg 
 44 km enkel resväg eller 

 den totala restiden överstiger  
3 timmar/dag 

 1/30 del av basbeloppet, för 2021  
1 590 kr/månad 

 Utbetalas den 27 i månaden,  
9 månader per läsår. September-
december och januari-maj. 

 Man kan inte få ersättning för resor om 
man har inackorderingstillägg. 

 OBS! Vid andrahandsmottagande 
har man inte rätt till inackorderings-
tillägg, endast rätt till dagliga resor 
(se mer info under Frisökning). 

 
Blankett finns att skriva ut på www.vimmerby.se 
under menyn E-tjänster och blanketter, 
Utbildning och barnomsorg eller på 
www.vimmerbygymnasium.se 
 
Vid studier på Fristående skolor söks 
inackorderingstillägget via CSN. 
Tfn: 0771-276 000 
Måndag till fredag 9:00-15:00 
www.csn.se 
 
Kontakta CSN i god tid och hör er för om ni är 
berättigade till inackorderingstillägg. 
 

Fristående skolor 
En fristående skola ska vara öppen för alla. Alla 
som vill har således rätt att gå i en av Statens 
Skolinspektion godkänd friskola, oavsett om 
skolan ligger i den kommun där man är bosatt 
eller i en annan kommun.  
OBS! Inackorderingstillägg söks hos CSN. 
Kontakta CSN och hör efter om den 
utbildningen du tänker söka ger dig rätt till 
inackorderingstillägg. 
 

Färdbevis för dagliga resor 
TERMINSKORT beviljas elever som har mer än 
6 km mellan hemorten och skolan (ej busslinje). 
Ansökan om färdbevis bifogas antagnings-
beskedet (för elever som ska gå på Vimmerbys 
Gymnasium) som skickas ut omkring 1 juli. Vid 
frågor om färdbevis kontakta: 
Trafiksamordnare Joakim Svensson 
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen 
0492- 76 90 74 
 

Kontaktinformation 
Antagningssekreterare Anna-Carin Bergman Antagningskansliet, Vimmerby Gymnasium 
Tfn: 0492-76 92 54   Drottninggatan 25, 598 36  VIMMERBY 
E-post: anna-carin.bergman@vimmerby.se  www.vimmerbygymnasium.se 
 

Vid frågor kontakta 
Antagningskansliet 
Tfn 0492-76 92 54 

IMV- och IMY-platser fördelas i mån 
av plats 
För att antas till IMV-plats (Introduktions-
programmet, inriktning programinriktat val) 
krävs att eleven har godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs 
godkända betyg i engelska eller matematik 
samt i minst fyra andra ämnen, eller god- 
kända betyg i engelska och matematik samt i 
minst tre andra ämnen. 
Vilket innebär följande: 
svenska + engelska eller matematik + fyra 
andra ämnen = 6 ämnen alt svenska + engelska 
+ matematik + tre andra ämnen = 6 ämnen. 
 
Det innebär att eleven är inskriven på 
Programinriktat val, men följer undervisningen 
fullt ut vid ett nationellt program, samt läser in 
det betyg som saknas från grundskolan för att 
bli behörig.  
 
IMY innebär att eleven saknar flera godkända 
betyg från grundskolan för att bli behörig. Även i 
dessa fall kan elever i mån av plats erbjudas en 
IMY-plats (Introduktionsprogrammet inriktning 
yrkesintroduktion). 
 
IMV- och IMY-platserna fördelas i mitten av 
augusti månad, alla behöriga elever bereds 
plats först.  
OBS! Som IMV-IMY-elev kan du inte läsa 
någon av de PROFILER som erbjuds på 
Västerviks Gymnasium, lektionstiden då profiler 
läses kommer obehöriga elever att läsa in sin 
behörighet (EN, MA, SV/SVA). 

 

http://www.vimmerby.se/
http://www.vimmerbygymnasium.se/
http://www.csn.se/
mailto:anna-carin.bergman@vimmerby.se
http://www.vimmerbygymnasium.se/

