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Sökande till gymnasieskolan med fokus på Järfälla gymnasium
Inledning
Gymnasieantagningen i Stockholms län sköter antagningen till kommunala, landstingsägda och fristående gymnasieskolor för kommunerna i Stockholms län, Håbo
kommun och Gnesta kommun genom avtal. Frågor av myndighetskaraktär som exempelvis yttrande/beslut utanför samverkans-området, överklaganden, bedömning av
bilagor. Validering av utländska betyg ansvarar respektive kommun för. För Järfälla
kommuns del ligger uppdraget hos antagningsansvarig. Uppdraget regleras i förvaltningens delegeringsordning. I uppdraget ingår också att löpande lämna information
till medborgare, politiker och aktörer i kommunens grund- och gymnasieskolor.
Järfälla har utöver antagningsansvarig, haft tillgänglig personal från Kompetenscentrum under hela sommaren som kunnat svara på frågor gällande ansökan och antagning, erbjudit vägledning och stöd samt verkställande av myndighetsbeslut. Dessutom har kommunen haft regelbunden kontakt med Gymnasieantagningen i Storsthlm
och kollegor i andra förvaltningar, kommuner och statliga verk i frågor kring elevärenden, avlämnande grundskolor, gymnasieskolan, betygfrågor och behörigheter
mm.
Denna delrapport innehåller sammanställningar om sökandet till Järfälla kommuns
gymnasieskolor; Järfälla gymnasium, Järfälla gymnasiums gymnasiesärskola och
Järfälla vägledningscentrum (i dag Ung vägledning), sökande Järfällaelever till gymnasieskola i annan kommun, landstingsägda och fristående gymnasieskola. Analys av
antagningsresultatet för läsåret 2018/2019 redovisas vid nästa nämndsammanträde då
underlaget för antagna först blir tillgängligt efter den 15 september 2018.
Uppgifterna i denna statistik har hämtats från IST-analys samt programvaran Dexter
och dateras den 23 augusti innehavande år.
Sökande
Redan under november/december påbörjas arbetet med antagningen inför nästkommande år. Skolans organisation ska fastställas, elever ska registreras för att sedan få
lösenord till hemsidan och i skolorna pågår informationsaktiviteter, öppna hus och
enskilda vägledningssamtal.
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I början av vårterminen skickas lösenordsbrev ut till samtliga grundskoleelever samt
elever som går på introduktionsprogram. I mitten av januari öppnar hemsidan för
ansökan. Eleverna kan nu söka till gymnasieskolan under en månad. När hemsidan
stänger så görs ett antal simulerade körningar. Dessa körningar omfattar både elever
som var behöriga på sitt höstterminsbetyg och elever som ännu inte nådde behörighet
på sitt höstterminsbetyg. Dessa körningar mynnar så småningom ut i ett besked om
preliminär antagning som kommer eleverna till del i mitten av april. Beskeden ger
framförallt vägledning till mottagande skolor men också en indikation för eleven om
hur hen står sig i konkurrens med andra sökande till samma skola/program. Efter den
preliminära antagningen öppnas åter hemsidan under en månad för ändringsval och
gymnasieskolorna ser över sin organisation för att bättre möta upp de sökande och
deras val.
Arbetet från slutet av maj till den slutliga antagningen präglas av korta ledtider. Bilagor ska in, slutbetygen ska skickas till länets antagningskansli, Gyantagningen i
Storsthlm och beslutsfattaren ska ta ställning till enskilda beslut om mottagande, särskilda skäl, dispenser och utländska betyg.
För Järfällas del visade det sig att betygsöverföringen från språkintroduktionen inte
fungerade och först på kvällen den 26 juni kunde samtliga aktörer luta sig tillbaka
efter att ha granskat betygsraderna utan att upptäcka något fel så att varje elev kunde
prövas rättvist och rättssäkert.
Problemet med filöverföringen av betyg från språkintroduktionen är inte ny. Järfälla
har de senaste åren upptäckt felaktigheter i betygsöverföringen men dessa har först
visat sig efter slutantagningen. I år var Järfälla gymnasium och antagningansvarig
tidigt ute för att undanröja eventuella felaktigheter. Vart felet låg och hur Järfälla
och Gyantagningen i Storsthlm ska komma tillrätta med detta till nästa års antagning
bör lösas under läsåret som kommer. Detta, samt att ett stort antal betyg från stockholmsskolor inte kom in i tid ledde till att beslut om slutlig antagning samt offentliggörande om detta sköts fram. Antagningen blev offentlig för den sökande den 3 juli.
Information om detta gick ut på Gyantagningens hemsida, elevers ansökningssida
och på Järfälla kommuns hemsida.
I månadsskiftet juni/juli görs den slutliga antagningen och de sökande får sitt antagningsbesked via sin hemsida. Efter den slutliga antagningen görs ytterligare två antagningskörningar, reservantagningar. Sedan lämnas antagningen över till gymnasieskolorna som får tillgång till listor och bilagor som avser information till mottagande
skola. Varje huvudman avgör sedan hur länge antagningen pågår men i princip anses
antagningen vara avslutad den 15 september utom till de introduktionsprogram som
har löpande antagning.
Järfälla har sedan tre år tillbaka antagningsansvarig i tjänst under sommaren. I år har
även studie- och yrkesvägledare funnits tillgängliga under de flesta av sommarens
veckor. Kompetenscentrums specialpedagog har också funnits på plats under en stor
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del av sommaren. Detta har varit positivt i arbetet med målgruppen och personalen
som arbetat har kunnat möta upp när frågor uppkommit där den unge snabbt behövde
hjälp. En samordnad studievägledarinsats under sommaren är en insats som ger
kompetenshöjande effekter för alla inblandade.
För de ungdomar som inte uppnår behörighet till nationellt program efter avslutand
grundskola, språkintroduktion, introduktionsprogram eller sommarskola erbjuds
olika former av introduktionsprogram. Av de fem olika introduktionsprogram som
erbjuds är endast tre sökbara. Individuellt alternativ och språkintroduktion ska erbjudas alla ungdomar som är behöriga till dessa program. Dessa utbildningar startar under hela läsåret.
Kommunerna i länet är även under detta år, mycket restriktiva med att erbjuda introduktionsprogram för andra än deras egna ungdomar på grund av det stora behovet, så
även Järfälla. Introduktionsprogrammen ska anordnas och genomföras med elever
som är hemmahörande i Järfälla.

I skollagens 17 kap 16§ slås det fast att hemkommunen ansvarar för alla ungdomar
som är behöriga till preparandautbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
eller språkintroduktion. Ett viktigt instrument blir då att de fristående huvudmännen,
som erbjuder introduktionsprogram, tar in sökande folkbokförda i Järfälla. Fristående
gymnasieskolor är bara skyldiga att ta emot elever som söker under förutsättning att
huvudmannen och elevens hemkommun kommer överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen, Skollagen 17 kap 29§.
Antal/andel sökande till Järfälla gymnasieskolor 2016-2018
År

Totalt antal
sökande fbf i
Järfälla till
samtliga gymnasieskolor i
Sverige

Totalt antal
sökande fbf i
Järfälla till Järfälla gymnasieskolor oavsett
valrang

Andel sökande Antal sökande Andel sökande
fbf i Järfälla
fbf i Järfälla
fbf i Järfälla
med val i Järmed 1:a handmed Järfälla
fälla gymnasie- sval i Järfälla gymnasieskolor
skolor
gymnasieskolor som 1: handsval

2018

1209

575

47.6%

211

17.5%

2017

1340

573

42.8%

207

15.4%

2016

959

490

51.1%

203

21.1%

Källa: IST Analys 2018-08-23
Det var 1209 ungdomar folkbokförda i Järfälla som sökte till gymnasieskolan till
läsåret 2018/2019 på gymnasieantagningens webb. 211 av Järfällaeleverna angav
Järfälla som sitt förstahandsval. Intresset för den egna gymnasieskolan har i år ökat
men det är fortfarande en bit kvar innan vi når samma siffror som 2016. Under som-
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maren har det också dykt upp flera elever som önskade lägga till val i den egna
kommunen vilket är glädjande. Det står dock helt klart att fokuseringen på skola
istället för sökt program fortfarande är prioriteras av den sökande när valet till gymnasieskolan genomförs. Undantaget är elever som fått tillfälligt uppehållstillstånd
och behöver kunna vara självförsörjande för att få sitt uppehållstillstånd permanentat
när gymnasieutbildningen är avslutad. Dessa sökanden väljer i första hand yrkesförberedande utbildningar där arbetsmarknaden är god.
Dessa sökandesiffror visar läget innan överlämning av reservantagningen överlämnas
till gymnasieskolorna. Från och med den 14 augusti upprättas lokala reservlistor utöver de listor som distribueras från Gymnasieantagningen i Stockholm. Elever som
sätter upp sig på reservlista placeras i kö utifrån datum och prioriteringsgrupp och tas
först emot efter det att elever som ansökt i tid erbjudits en plats på sökt program.
Järfälla gymnasium
Reservlistor från antagningsenheten i Storsthlm skickades till skolan den 14 augusti.
Sedan studie- och yrkesvägledarna på Järfälla gymnasium tog över reservantagningen har viss förändring skett, men inget påtagligt. Rutinerna kring reservantagning har
följts och därefter har antagning gjorts från skolans egen intresselista (den lokala
reservlistan).
I syfte att minimera avhopp startar läsåret på Järfälla gymnasium, för tredje året i rad,
en vecka innan gymnasieskolorna i kranskommunerna. Likaså beslutades för tre år
sedan att göra planerade överintag till varje klass. Exempelvis tas 34 elever in inför
skolstart till de studieförberedande programmen, för att sedan inte fyllas på förrän
klassen består av färre än 31 elever.
På El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har ingen reservantagning gjorts. Bygg- och anläggningsprogrammet är fullt efter att reservantagning
genomförts. På våra högskoleförberedande program är klasserna fulla efter reservantagning.
På Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Estetiska programmet
har ett fåtal förändringar skett. Platserna till Teknikprogrammet har varit något svårare att fylla både innan och efter reservantagningen. Detta skulle kunna vara en följd
av att skolan gjorde en sen förändring av utbudet gällande inriktningar på Teknikprogrammet. Antagning till den lokal profil Information och medieteknik stoppades
första veckan i maj, då skolledning tillsammans med programlaget för Teknikprogrammet påbörjat ett gemensamt arbete med programutveckling och innehåll.
En ny företeelse uppmärksammades på Naturvetenskapsprogrammet, där det var ca
tre elever per klass som inte kom till sitt upprop eller föranmälde sin frånvaro. Nu är
samtliga platser tillsatta.
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Antal sökande till Järfälla gymnasieskolor fördelade på valrang 2018
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Källa: IST-Analys, 2018-08-23
Diagrammet ovan visar fördelningen av de val som de sökande gjort via gymnasieantagningen och avser samtliga sökande till Järfälla gymnasieskolor. Den största förändringen är att betydligt fler elever söker till Järfälla gymnasieskolor från andra
kommuner i samverkansområdet. Det är framförallt elever från Stockholms stad
(385 sökande) och Upplands-Bro kommun 106 sökande).
Antal förstahandsökande till Järfälla gymnasieskolor 2015-2018
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Källa IST Analys, 2018-08-23
Den stora ökningen är framförallt ett resultat av att fler elever från andra kommuner
lagt val till Järfälla. Men även våra egna elever söker i högre grad till vår gymnasieskola. Antalet programinriktningar är också färre i år då två profiler inom Teknik-
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programmet har lagts på is. Skolvalet och inte programvalet är fortfarande det som
de sökande prioriterar. Vilken skola eller kommun som eleven ser som mest attraktiv
kan skifta något men det är framförallt kommunala skolor i Stockholm som attraherar följt av Upplands-Bro, Solna och Sollentuna som väljs mest. Cybergymnasiet,
Didaktus Jakobsberg, Jensen Norra och Påhlmans gymnasium attraherar de unga
Järfällaborna som söker fristående gymnasieskolor.
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