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Rapport antagning till gymnasieskolan läsåret 2018/19
Gymnasieskolan i Lund samt fristående gymnasieskolor i Lunds
antagningsområde
Övergripande
(Jämförande siffror från läsåret 2017/18 anges inom parentes)
Gymnasieskolan består av 18 nationella program avsedda för behöriga elever
samt fem olika typer av introduktionsprogram för elever som inte uppnått
behörighet för att söka till ett nationellt program.
De nationella programmen består av sex högskoleförberedande program, med
alternativ i form spetsutbildningar och särskilda varianter samt tolv yrkesförberedande program. Lunds kommun erbjuder 15 nationella program.
Resterande tre program erbjuds i samverkan med övriga kommuner i Skåne.
Till de olika typerna av program finns fastställda behörigheter med krav på att
eleven har betyg i ett visst antal ämnen och har betyg i specifika ämnen för att
vara behöriga till ett visst program. Andelen elever från Lunds kommun som
inte uppnått behörighet till nationellt program, så kallade obehöriga elever är
i år liksom föregående år 7% (7%). Jämförande siffra för riket är 15,6%.
Normalt krävs godkänt betyg i engelska för att vara behörig att söka till ett
nationellt program. Det finns dock elever som av olika skäl inte haft möjlighet
att delta i undervisningen i engelska under en stor del av sin tid i grundskolan
och som trots detta bedöms kunna klara av ett nationellt program - en sådan elev
kan ansöka om att få dispens från kravet på betyg i engelska. I år har 39 (14)
elever beviljats dispens i engelska till nationella program i Lund.
För tionde året i rad ingår Lunds kommun tillsammans med samtliga kommuner i Skåne samt västra Blekinge i ett gemensamt samverkansområde.
Målsättningen med samarbetet i Skåne är att stärka och utveckla hela området
till en attraktiv gymnasieregion.
Syftet är i första hand att möjliggöra för sökande till årskurs 1 i gymnasieskolan
att få sitt förstahandsval av program tillgodosett samt att fritt få välja mellan de
program som erbjuds inom samverkansområdet. Ett samarbete pågår också vad
gäller gemensam informationsportal, antagning och gemensam elevdatabas.
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Befolkningsprognosen för 16 – 18 åringar i vårt område pekar på en stor ökning
och antal presumtiva elever till Lunds gymnasieskola visar på en brant
uppåtgående kurva fram till 2025, med en elevökning på ca 2000 elever under
denna period.

Det ökade antalet 16 – 18 åringar samt möjligheten för ungdomar att fritt söka
gymnasieutbildning i Skåne/västra Blekinge har bidragit till att Lund successivt
under en rad av år fått ett tillskott av elever från andra kommuner.
Sökandeantalet totalt i år har ökat ytterligare och Lunds kommunala skolor har i
år fått 2760 sökande vilket är 434 fler än föregående år. Av de sökande har 529
(407) sökt yrkesförberedande program vilket nu utgör 19% av alla sökande, en
ökning med 2% enheter jämfört med förra året. Sökande från andra kommuner
utgör nu 63% (62%) av det totala antalet sökande.
Att våra gymnasieskolor de senaste åren haft ett mycket högt söktryck gör att
Katedralskolan, Polhemskolan, Spyken och Vipan nu är fulla. Inför årets
antagning startade den femte gymnasieskolan Hedda Anderssongymnasiet,
vilket tillfört 180 nya gymnasieplatser. Utöver detta korrigerades platser på
övriga skolor vilket resulterade en utökning på Polhemskolan med 30 platser.
Totalt har vi i år erbjudit 2381 kommunala gymnasieplatser på nationella
program i Lund till 2622 behöriga sökande. De fristående skolorna i Lund
har i år utökat med 62 platser.
Under de senaste tio åren har antalet gymnasieplatser succesivt ökat i
samverkansområdet, framför allt på de fristående gymnasieskolorna vilket
medfört att utbudet de senaste åren varit större än efterfrågan på en rad
utbildningar.
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Efter avslutad antagning den 15 september i år fanns ca 2300 (2400) lediga
platser på nationella program i Skåne – ca 950 platser på de kommunala
gymnasieskolorna och ca 1350 hos de fristående.
Elever som inte är behöriga att söka till ett nationellt program, så kallade
obehöriga elever, har möjlighet att välja introduktionsprogram. Programinriktat individuellt val (IMPRO) erbjuds obehöriga elever till lediga platser på
yrkesprogram, som då integreras med övriga elever på programmet. I år har
totalt 9 (21) elever påbörjat ett IMPRO program i Lund. I övrigt har 63 (42)
elever erbjudits Yrkesintroduktion, 239 (247) elever Språkintroduktion, 15 (16)
Preparandutbildning och 33 (47) elever Individuellt alternativ i Lund.
Så långt det är möjligt ska alla behöriga sökande erbjudas plats på ett nationellt
program. Strävan är att erbjuda plats på elevernas förstahandsval till både
program och skola. Av de elever som sökt till Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet som erbjuds på mer än en skola finns i år 145 (18) elever som inte fått
sitt val tillgodosett av både program och skola.
Ett större antal lundaungdomar har i år valt att söka sig utanför hemkommunen.
I år har totalt 354 (318) valt gymnasieprogram hos annan huvudman – 85 (79)
hos annan kommunal huvudman och 269 (239) hos fristående skolor.
Sökandestatistik
Det totala antalet behöriga sökande till nationella program vid Lunds kommuns
gymnasieskolor uppgår till 2760 (2206). Utöver dessa har 962 (867) sökande
valt program vid fristående gymnasieskolor i Lunds antagningsområde. När det
gäller obehöriga sökande har 138 (120) valt Lunds kommuns program och 96
(80) valt en fristående skola.
Av de behöriga sökande till Lunds kommunala gymnasieskolor är 989 (839)
lundaungdomar. Av övriga behöriga sökande kommer 1578 (1322) från en
annan kommun i Skåne/v Blekinge och 55 (45) från en kommun utanför
samverkansområdet. Till de fristående gymnasieskolorna kommer 200 (168)
behöriga sökande från Lund och 613 (576) från övriga Skåne.
Antagningsstatistik
Av det totala antalet behöriga sökande till Lunds kommuns program har 2333
(2056), 89% (93%) erhållit plats på sökt program och också fått plats på önskad
skola. Av de antagna har 81% (91%) fått plats på sitt förstahandsval. Bortser
man från önskad skola så har 87% (92%) av eleverna antagits på sitt förstahandsval av sökt program.
Av samtliga behöriga sökande från Lunds kommun till Lunds kommuns
program har alla sökande utom två erbjudits plats någonstans. Av de som
erbjudits plats har 80% (91%) fått plats på sitt förstahandsval. Av sökande från
Lunds grundskolor har 100% (100%) erbjudits plats och 76% (83%) erbjudits
plats på sitt förstahandsval av både program och önskad skola.
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I maj i år beslutade utbildningsnämnden att ge behöriga asylsökande ungdomar
över 18 år, som går ett introduktionsprogram möjlighet att påbörja ett nationellt
program inom Lunds kommuns gymnasieutbud. Efter avslutad antagning i
september hade 7 asylsökande elever sökt och antagits genom detta beslut, 4 av
dessa med vistelsekommun Lund.
Sökande från Lunds kommun
Av statistik på hur lundaungdomarna söker till kommunens egna program
framgår att 927 (796) är sökande direkt från grundskolan och att 62 (43) är
omsökare – äldre elever som söker om på nytt till gymnasieskolan.
Vidare ser man att 89% (90%) söker till ett högskoleförberedande program och
11% (10%) till ett yrkesförberedande program.
Av de sökande har 99,7% (99,8%) erbjudits plats och 80% (91%) är antagna på
sitt förstahandsval av både program och skola.
36 (20) lundaelever som sökt till en kommunal skola i Lund har istället erbjudits
plats på en fristående skola på motsvarande program.

