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SKA DU FLYTTA TILL GÖTEBORGSREGIONEN?
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Gymnasieval och flyttanmälan
Du ska alltid göra ditt gymnasieval i den kommun/det samverkansområde som du tillhör, där du för
närvarande är folkbokförd. Det innebär att du gör ditt gymnasieval på vanligt vis men att du
samtidigt gör en anmälan om att du ska flytta. Kontakta din studie‐ och yrkesvägledare eller ditt
antagningskansli för att få mer information om hur du ska gå tillväga.
När flyttanmälan väl är gjord kommer ditt antagningskansli att skicka vidare informationen till oss.
Handlingar som ska skickas är:
‐ Dina kontaktuppgifter
‐ Dina betyg
‐ Ditt eventuella personliga brev med önskemål om utbildning/skola.
När vi har tagit emot din flyttanmälan skickar vi dig en bekräftelse på att flyttanmälan är mottagen.
Reservation av gymnasieplats
Om du har önskemål om utbildning på kommunal gymnasieskola reserverar vi en plats för dig i
avvaktan på ändrad folkbokföring. Förutsättningen för att du ska kunna tas in på utbildningen är att
du är folkbokförd i Göteborgsregionen samt att du är behörig till vald gymnasieutbildning och når
upp till aktuell antagningspoäng.
Folkbokföring
Ta kontakt med Skatteverket i inflyttningskommunen för att få information om vilka regler som gäller
för folkbokföring. Senast 1 augusti behöver din nya folkbokföring vara klar för att vi ska kunna
garantera att du har en plats då skolan startar. Gymnasieantagningen är ansluten till
befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev får ändrad folkbokföring och tillhör
Göteborgsregionen.
Flytta utan att ändra folkbokföring
Du som flyttar utan att folkbokföra dig i Göteborgsregionen får alltid söka till fristående gymnasium
och utbildningar med riksantagning. Övriga utbildningar kräver särskild prövning för mottagande,
oftast med särskilda skäl som grund. Tala med din studie‐ och yrkesvägledare om du vill veta mer om
det.
Frågor?
Har du frågor om ovanstående information är du välkommen att ringa till oss på Göteborgsregionens
gymnasieantagning, telefon 031‐335 51 30.
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