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Det nationella regelverket
Av gymnasieförordningens sjunde kapitel paragraf sex framgår följande:
En sökande antas till en utbildning i gymnasieskolan vid början av ett
nationellt program eller en sådan nationell inriktning, särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första läsåret. De sökande som
tas in på ett program får då fördelas på undervisningsgrupper eller
motsvarande med hänsyn till vad som är känt om deras kommande val av
inriktning eller yrkesutgång. Inom de program som är indelade i nationella
inriktningar, särskilda varianter eller gymnasiala lärlingsutbildningar som
börjar det andra eller tredje läsåret fördelas eleverna inför det andra eller
tredje läsåret på dessa studievägar.
Innebörden av bestämmelsen är att elever på nationella program, vilka har
nationella inriktningar, ska tidigast påbörja studierna på inriktningen det
andra året på gymnasiet.
När elever söker till gymnasieskolans olika nationella program så fördelas
platserna utifrån deras grundskolebetyg. Principerna för detta finns reglerade
i nationell lagstiftning. När det gäller vilka elever som ska beredas plats på
en inriktning så är det upp till huvudmannen att besluta om hur urvalet ska
ske bland de elever som är antagna till programmet.

Lokalt ställningstagande
Vid fördelning av sökande elever till inriktning i högre årskurs tillämpas
följande urvalskriterier vid Sundlergymnasiet om antalet sökande överstiger
antalet platser.
1. Rektor fastställer vilka kurser av vikt för fortsatt utbildning vilka är
betygsatta efter åk 1 som ska beaktas i urvalet.
2. Betygsvärdet för betygen fastställs enligt följande:
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng
Betygen i de fastställda kurserna multipliceras med poängtalen för respektive
kurs. Produkterna adderas. Summan divideras med kursernas totala
poängsumma.
3. Om ytterligare urvalskriterier krävs tas hänsyn till elevernas
grundskolebetyg.
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