Fram till skolstart den 19 augusti sköter Gymnasieantagningen
reservlistorna för vår skola. Du kan följa din egen reservplacering
med hjälp av dina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se
Från och med den 19 augusti och fram till och med den 1
september tar vi över Gymnasieantagningens reservlista och följer
den strikt. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som
står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de
kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på
www.gyantagningen.se
Observera att om vi inte lyckas nå den elev som står på tur
kontaktar vi den elev som står näst på tur. Det är alltså mycket
viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I
annat fall riskerar du att förlora ditt erbjudande om en
gymnasieplats som då går till den elev som står efter dig på
reservlistan.
En elev som vill försäkra sig om att skolan har alla de
kontaktuppgifter som behövs kan skicka ett mejl med aktuella
mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till:
funktion.kungsholmensgymnasium@stockholm.se
OBS! I yttersta nödfall kan vi gå förbi reservlistan, men bara i det
fall synnerliga skäl föreligger och med god dokumentation från
avlämnande skola och i samråd med vårt Elevhälsoteam.

Från och med den 1 september upprättar vi en egen reservlista.
De elever som sedan tidigare funnits med på gymnasieantagningens
lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste
höra av sig till oss via mejl. Sådana elever, liksom nya reserver som
hör av sig, utgör underlag för en ny lista som respektive studieoch yrkesvägledare upprättar. Rangordning av elever på den listan
görs efter en individuell bedömning såsom betyg och särskilda skäl
som vi bedömer som betydelsefulla tex medicinska- och sociala
skäl.
Vill du finnas med på den nya reservlistan så mejla namn,
personnummer, kontaktuppgifter, kopia av betyg och vilken
skolplacering du för tillfället har till programansvarig SYV:

Skolans rutiner för att kontakta elever
Skolan försöker nå:
• elever som antagits men som varken hört av sig eller
kommit till skolan vid terminens start
• elever på tur på reservlistan
• elever på tur som kan erbjudas en plats efter den 1
september
Om skolan inte lyckats nå elev som står på tur kontaktar vi nästa
elev på tur.
OBS! När det gäller de lediga platser som uppkommer efter den 1
september så prioriterar vi i första hand de elever som redan har
en skolplacering på Kungsholmens gymnasium, men som av olika
anledningar vill byta klass, program eller inriktning.

Med vänlig hälsning
Skolledningen

