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Statistik - syfte
Sökandestatistik 15 februari – antal förstahandssökande, fastställande av platser – UN
beslut i mars
Sökandestatistik efter omval 15 maj – antal förstahandssökande efter omvalsperioden
– korrigera platser? – UN rapport i juni
Statistik 1 juli - antagningsstatistik under pågående antagning – SCB/Skolverket
Statistik efter avslutad antagning – antagningsstatistik efter avslutad reservantagning
15 september – UN rapport i oktober

Statistik visar olika – exempel
Andel behöriga lundaelever efter avslutad grundskola 2018:

•

Skolverket siffror 1/7 – 90,6%

•

Gymnasieantagning siffror 15/9 – 93%

Betyg från lovskolan inkommer under juli månad.
Elever har rätt att komplettera sitt grundskolebetyg tom 1 augusti.
Påverkar även statistik över lägsta meritpoäng.

Antagning till gymnasieskolan 2018/19
Begrepp
Sökande totalt
Samtliga sökande, behöriga + obehöriga. Visar söktrycket och används främst för att
planera platser.
Behöriga sökande
Sökande som är aktuella för antagning till nationella program.
Obehöriga sökande
Sökande som är aktuella för antagning till introduktionsprogram

Introduktionsprogram
IMPRO – Programinriktat individuellt val
Programinriktat individuellt val riktar sig till elever som vill gå ett yrkesprogram, men saknar behörighet till ett nationellt
program. Eleven följer det nationellt program samtidigt som hen läser de grundskolekurser som saknas.
IMPRE - Preparandutbildning
Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver läsa in något eller några betyg för att bli behöriga att söka ett
nationellt program, oftast ett högskoleförberedande program. Ettårig.
IMYRK – Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram och inte heller är
behöriga att antas till IMPRO. Eleven läser yrkeskurser ofta i kombination med grundskolekurser samt praktik.
IMSPR – Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för
att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan.
IMIND – Individuellt alternativ
Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett
yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation.

Antagning till gymnasieskolan 2018/19
Sökandestatistik till Lunds kommunala gymnasieskolor

•

2760 sökande totalt - 434 fler än förra året

•

Utökning med totalt 275 platser på nationella program

•

Startat Hedda Anderssongymnasiet med 180 platser

•

Totalt 2381 platser till 2622 behöriga sökande

•

Därtill 138 obehöriga sökande (120)

•

19% sökt yrkesförberedande program (17%)

•

63% av de sökande kommer från andra kommuner (62%)

•

354 lundaelever sökte gymnasieprogram hos annan huvudman (318)

Antagning till gymnasieskolan 2018/19
Antagningsstatistik kommunala skolor i Lund
•

89% antagna totalt (93%)

•

81% av de antagna eleverna har fått sitt 1:a val av både program och skola (91%)

•

87% av de antagna eleverna har fått sitt 1:a val av program (93%)

•

48 lediga platser varav 18 på Teknikprogrammet på Hedda Anderssongymnasiet

•

311 obehöriga elever har fått plats på ett Introduktionsprogram

•

Alla elever från grundskolan i Lund har erbjudits plats.

