GEMENSAM GYMNASIEREGION
FAKTA OCH UTMANINGAR INFÖR 2017
Antal antagna vid slutantagningen 2016
Nedan visas antalet antagna per program vid slutantagningen i juni 2016. Största
högskoleförberedande program är samhällsvetenskapliga programmet och
största yrkesprogram är el och energi. 67 % antogs på sitt förstahandsval.
Högskoleförberedande
program

Yrkesprogram
El o energi
1009

Yrkesintroduktion
619

Natur
4 093

Naturbruk
475

Programinriktat
individuellt val 488

Ekonomi
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Hantverk
434

Individuellt alternativ
422

Fordon o transport
427
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422
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212

Barn o fritid
421
Handel o
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Andel antagna till
högskolerespektive
yrkesprogram
(2016)

85 % till ett
nationellt
program

78%
högskoleföberedande
program

Introduktionsprogram

Samhälle
4 627

Teknik
2 132

Andel behöriga till
gymnasiet
(2016)

Preparandutbildning
270

76 % till
samtliga
nationella
program

Andel antagna
per huvudman
(2016)
31%
kommunal
skola i
hemkommun
27%
kommunal
skola i annan
kommun

22 %
yrkesprogram

42%
fristående
skola

Förändringar i sökmönster vid
nationella program 2011-2016
Antalet elever har under perioden minskat
med 9 %. På högskoleförberedande program

Vård o omsorg
323

programmen har minskat med 12 %. Ekonomi-

Industriteknisk
96

9,7 %
yrkesprogram

69,0 %
samtliga
nationella
program
71,1 %
högskoleförberedande
program
64,4 %
yrkesprogram

Ekonomiska
(+36%)
Industritekniska (+35%)
Vård- o omsorg (+28%)
Teknik
(+26%)
Naturbruk
(+17%)

har antalet ökat med 4 % och på yrkesprogrammet är det som ökar mest och

Hotell o turism
200

7,5 %
högskoleförberedande
program

Andel med examen
efter 3 år
(började 2012)

Språkintroduktion
all antagning sker
inte via gymnasieantagningen

Restaurang o
livsmedel 375

VVS o fastighet
216

Andel som byter
program under åk 1
(2014/2015)

bygg- och anläggningsprogrammet är det som
minskar mest.

Bygg och
anläggning
Humanistiska
Hantverk
Hotell o turism
Estetiska

(-46%)
(-35%)
(-32%)
(-29%)
(-15%)

Antalet elever ökar

Framtida behov

Från att haft en period där elevantalet successivt minskat går vi mot en kraftig ökning
av elevantalet under kommande 10-årsperiod. Antalet 6-9 åringar i Storstockholm är
drygt 20 000 fler än dagens gymnasieelever. Det innebär att vi redan om fem år
kommer ha betydande fler elever i gymnasieskolan i Storstockholm.

För att närma oss frågan om hur befolkningsökningen kommer att påverka gymnasieskolan har KSL gjort framskrivningar baserat på antagandet att eleverna söker på samma
sätt som de gjorde 2015. Det skulle innebära att elevantalet ökar på följande sätt, relaterat
till 2015, fördelat på de nationella programmen. Den stora volymökningen kommer att ske
på de högskoleförberedande programmen men även yrkesprogrammen kommer att
behöva fler platser fram till 2025. Läs mer i rapporten Gymnasiebehovet 2016.

Nationella program

Antal tomma platser
2015

Antal elever
2020

Antal elever
2025

Högskoleförberedande
program

+ 2 000

+ 7 800

+ 17 000

Yrkesprogram

+ 2 300

+ 2 200

+ 4 600

Totalt

+ 4 300

+ 10 000

+ 21 600

Nyanlända elever

Gymnasieregionens mål

1 januari 2016 var det ca 22 000 asylboende i Migrationsverkets mottagningssystem i regionen vilket är en fördubbling jämfört med 1 januari 2015. Av de 22
000 asylboende var 17 procent i åldern 7-15 år, 13 procent var 16-17 år och 3
procent var 18-19 år. Av de 22 000 asylboende var 5 000 ensamkommande barn,
merparten i åldern 13-17 år.

Följande mål är utgångpunkt för det gemensamma gymnasieregionsarbetet:

Vid terminsstart 2015 började ca 2 500 elever på språkintroduktion. Antalet elever
har ökat kontinuerligt och vid terminens slut var antalet elever cirka 3 600.



Erbjuda eleverna ett brett och tillgängligt utbud



Öka andelen elever som fullföljer sin utbildning inom tre år



Öka likvärdigheten i utbildningarna för att uppnå högre kvalitet



Skolorna ska konkurrera på lika villkor oavsett huvudman



Utveckla utbildningar som bedöms strategiskt viktiga för regionen



Utveckla samordningen för planering och dimensionering av utbudet

För mer information:

Ulrika Pudas, Uppdragsledare Gemensam
gymnasieregion, ulrika.pudas@ksl.se
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