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Intagningen till gymnasieskolan inför läsåret 1992/93 - kompletteringar
I cirkulär 1991:176 redovisade Svenska Kommunförbundet de nya förutsättningarna för
intagningen till gymnasieskolan inför läsåret 1992/93.
I fortsättningen redovisas fyra kompletteringar till detta cirkulär.
1. Regeringen har 1991-12-19 meddelat förordning om ändring i gymnasieförordningen SFS
1991:1883 (bilaga 1).
Som framgår av p 3 övergångsbestämmelserna får sökande inför läsåret 1992/93
tillgodoräknas poäng även för arbetslivserfarenhet och annan erfarenhet inom andra
områden än det område utbildningen avser. Denna bestämmelse gäller om särskilda skäl
föreligger. Som Kommunförbundet tidigare redovisat torde ett sådant skäl vara att eleverna
inte kunnat få någon information om de ändrade reglerna innan de påbörjat de
verksamheter som skulle vara meritgrundande.
2. Som stöd för kommunernas hantering av ansökningar till utbildning utanför egen
kommun/eget samverkansområde bifogar Kommunförbundet en omarbetad version av den
s k gula blanketten. Liksom tidigare bör intagningskanslierna kopiera blanketten (fram- och
baksida) på gult papper för att underlätta identifikation vid handläggningen (bilaga 2).
3. Sedan regeringen meddelat sitt beslut har en omfattande diskussion om ändring i
gymnasieförordningen pågått om poängberäkningen för påbyggnadsutbildningar inom
komvux.
Efter kontakter med flera intagningskanslier och förnyad kontakt med
utbildningsdepartementet får Kommunförbundet meddela att i de fall 0,4 poäng extra skall
utgå (för att den sökande har treårig förutbildning) dessa skall läggas utöver de maximalt 1,5
poäng som kan utgå för upprepat förstahandsval och för verksamhet. Detta innebär att sista
stycket på s 4 i bilagan till cirkulär 1991:176 utgår.
4. Skolverket har den 21 november 1991 fastställt blanketterna Ansökan till gymnasieskolan
(skolverket 25-001 nov 1991) samt Allmänna instruktioner för ansökan till gymnasieskolan
(Skolverket 25-193 nov 1991). Blanketterna tillhandahålls av KOMMENTUS FÖRLAG AB,
tfn 08 - 749 46 00.
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