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Preliminärantagning klar till gymnasieskolan 2022 

I dag presenteras den preliminära antagningen till skolor inom Fyrbodals 
antagningsområde. 2 249 sökande har preliminärt antagits till ett nationellt 
program, varav 89 procent till sitt förstahandsval. 

Precis som de senaste åren är de högskoleförberedande programmen de mest populära, 
i år toppar Ekonomiprogrammet. Av yrkesprogrammen är det Fordonsprogrammet som 
är mest populärt följt av Bygg- och anläggningsprogrammet. 

Det preliminära antagningsbeskedet grundar sig på höstterminsbetyget och är en 
fingervisning om hur den sökande ligger till. Det besked de sökande får vid den 
preliminära antagningen kan komma att ändras till den slutliga antagningen.  

Förändringen kan bero på till exempel ökad konkurrens där sökande elevers betyg har 
höjts, att antalet platser på utbildningar har ändrats eller att antalet sökande till 
utbildningar har ökat. Det kan också vara elever som tidigare var obehöriga men som 
blivit behöriga till programmet de söker. Den slutliga antagningen är klar den 28 juni. 

Det sker ingen antagning till introduktionsprogram för enskild (individuellt alternativ, 
språkintroduktion och yrkesintroduktion för enskild) i den preliminära antagningen. 

Antagning Fyrbodal är en samverkan mellan 13 av 14 kommuner inom Fyrbodals 
kommunalförbund: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Åmåls elever söker 
och antas via Karlstads antagningskansli. 

Inom Fyrbodals antagningsområde finns det 24 gymnasieskolor, varav 13 kommunala 
och 11 fristående. 

Läs mer på www.soktillgymnasiet.se 
På hemsidan finns sökande- och antagningsstatistik och information om antagning till 
gymnasiet. Här hittar du kontaktuppgifter till handläggarna på Antagning Fyrbodal samt 
till Fyrbodals gymnasieskolor. 

På www.fyrbodal.se kan du hitta information om Fyrbodals kommunalförbunds 
verksamheter och projekt 
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För mer information kontakta 
Helen Helleborn, handläggare, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0522 – 44 08 50, E-post: helen.helleborn@fyrbodal.se 

Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 076-856 23 55, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 
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