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Preliminär antagning 2020
Antagning Fyrbodal
Det preliminära antagningsbeskedet baseras på höstterminsbetygen
och är en fingervisning om hur den sökande ligger till. Ett positivt
besked nu är ingen garanti för en gymnasieplats – hur det blir får de
sökande veta i det slutliga antagningsbeskedet som visas i Indra 25
juni.
Saker som påverkar är t ex om fler lägger till val till ett visst program
under justeringsperioden, att sökande höjer sitt meritvärde och
framförallt att många sökande som just nu är obehöriga kommer att
bli behöriga under våren.

Antagning Fyrbodal är en samverkan mellan 13 av 14 kommuner inom Fyrbodals
kommunalförbund: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Åmåls
elever söker och antas via Karlstads antagningskansli, Åmål är dock med i
samverkan kring fritt sök.

Preliminär antagning 2020
Totalt 2 201 är preliminärt antagna
till nationella program i Fyrbodal
78 % antagna på kommunal skola,
22 % på fristående skola
91 % antagna på sitt första val

Fyrbodal har 24 gymnasieskolor
13 kommunala, 11 fristående

Totalt 3 648 platser på nationella
program inom Fyrbodal
72 % av dessa finns på kommunala skolor,
28 % på fristående

Det mest sökta högskoleförberedande
programmet är
Samhällsvetenskapsprogrammet
och det mest sökta yrkesprogrammet är
Fordons- och transportprogrammet

Totalt knappt 3 000 sökande med sitt
förstahandsval till ett nationellt program
i Fyrbodals antagningsområde
Ca 70 % av dessa är just nu behöriga (baserat på
höstterminsbetygen)
93 % är folkbokförda i någon av Fyrbodals 14
kommuner

Sökande till nationella program
Förstahandsval, samtliga (behöriga och obehöriga)
Samhällsvetenskapsprogrammet SA
Ekonomiprogrammet EK
Naturvetenskapsprogrammet NA
Teknikprogrammet TE
Fordons- och transportprogrammet FT
Estetiska programmet ES
Bygg- och anläggningsprogrammet BA
Barn- och fritidsprogrammet BF
Vård- och omsorgsprogrammet VO
El- och energiprogrammet EE

Handels- och administrationsprogrammet HA
Industritekniska programmet IN
Naturbruksprogrammet NB
Hantverksprogrammet HV
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
VVS- och fastighetsprogrammet VF
Hotell- och turismprogrammet HT
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Läs mer på
www.soktillgymnasiet.se
På hemsidan finns sökande- och antagningsstatistik och
information om antagning till gymnasiet.
Här hittar du kontaktuppgifter till handläggarna på Antagning
Fyrbodal samt till Fyrbodals gymnasieskolor.
På www.fyrbodal.se kan du hitta information om Fyrbodals
kommunalförbunds verksamheter och projekt.

Du kan även följa Fyrbodals
kommunalförbund på Facebook,
Twitter och Instagram

