
Du som tillhör Alvesta, Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd, Växjö och Älmhult gäller följande information: 

 

Information angående ansökan och antagning till gymnasieskolan  

 

Omval 

Omvalsperioden sträcker sig från 25 april 2021 till 15 maj 2021. De ansökningar som kommer in 

under omvalsperioden konkurrerar på lika villkor och meritvärdet avgör vilka som tas in på de 

aktuella platserna. Det är mycket viktigt att alla ansökningar i omvalsperioden kommer in i tid, alltså 

senast den 15 maj 2021. 

Ansökningar som kommer in efter den 15 maj 2021 bedöms som för sent inkomna och hanteras först 

i reservantagningen. Det innebär att man hamnar i en kö efter den ordinarie reservkön. Chansen att 

komma in på sökt program kan då bli mycket liten.  

 

Antagningsbesked 

Slutligt antagningsbesked visas i Dexter den 1 juli 2021. Resultatet är baserat på sökandes slutbetyg 

från grundskolan.  

Svara JA eller NEJ på slutligt antagningsbesked 

Alla elever ska svara genom att tacka JA eller NEJ till sitt slutliga antagningsbesked. Alla måste svara, 

även de som har fått sitt förstahandsval. Detta görs direkt på webben i Dexter senast den 31 juli 

2021.  

OBS! Det är viktigt att eleven svarar på sitt antagningsbesked innan den 31 juli 2021. Vid uteblivet 

svar riskerar hen att förlora sin plats eller bli helt utan gymnasieplats.  

 

Reservantagning 

Reservantagningen startar 5 augusti 2021 och avslutas den 31 augusti 2021. Antagningskansliet följer 

noggrant reservlistorna och ringer de elever som har fått en reservplats. Eleven som erbjuds en plats 

svarar direkt eller senast dagen efter om hen vill ha platsen. Det är viktigt att eleven har sin telefon 

på under denna perioden och har lagt in rätt telefonnummer i Dexter. Det är även viktigt att eleven 

svarar på okända nummer. Kansliet kommer att ringa max 3 gånger och skicka 1 sms. Om 

antagningskansliet inte får tag på eleven förlorar den sin plats. Antagningskansliet söker eleven 

under max två dygn, därefter går den lediga platsen vidare till nästa elev på reservlistan. 

Sommarskola i Växjö kommun 

Mellan den 14 juni 2021 och 24 juni 2021 erbjuder Växjö kommun sommarskola till de elever som 

behöver extra tid och hjälp att nå målen.  

Betygen från sommarskolan ska vara antagningskansliet tillhanda senast den 24 juni 2021 och det 

innebär att eleverna kommer att vara med i den slutliga antagningen. 


