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Preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20 (UN 2020.087)

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
De preliminära resultaten för avgångseleverna från Vallentuna gymnasium 2020 visar att det 
var 31 elever på ett yrkesprogram. Av dessa tog 71 procent examen med en genomsnittlig 
betygspoäng på 13,3. För de 48 eleverna som gick på ett högskoleförberedande program tog 
75 procent examen med en genomsnittlig betygspoäng på 13,4.
Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 138 elever antagna till Vallentuna 
gymnasium hösten 2020. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet följt av 
ekonomiprogrammet och handels- och administrationsprogrammet. Det tillkommer dock 
elever efter den slutliga antagningen och siffrorna kan därför komma att ändras en bit in på 
terminen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20
 Preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20
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Tjänsteskrivelse

Preliminära resultat VT-20 och slutlig 
antagning HT-20

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
De preliminära resultaten för avgångseleverna från Vallentuna gymnasium 2020 visar 
att det var 31 elever på ett yrkesprogram. Av dessa tog 71 procent examen med en 
genomsnittlig betygspoäng på 13,3. För de 48 eleverna som gick på ett 
högskoleförberedande program tog 75 procent examen med en genomsnittlig 
betygspoäng på 13,4. 
Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 138 elever antagna till Vallentuna 
gymnasium hösten 2020. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet följt av 
ekonomiprogrammet och handels- och administrationsprogrammet. Det tillkommer 
dock elever efter den slutliga antagningen och siffrorna kan därför komma att ändras 
en bit in på terminen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20
2. Preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling
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Preliminära resultat Vallentuna 
gymnasium vårterminen 2020
Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på 
riksnivå. Förändringen genomförs som en konsekvens av att Statistikmyndigheten 
(SCB) beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om 
fristående skolor omfattas av sekretess. Eftersom lika villkor ska gälla för 
kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor 
längre vara tillgänglig. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att bland annat 
ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situationen men 
fram till dess kommer inte de preliminära underlagen nedan kunna jämföras med 
officiell statistik som vanligtvis publiceras i oktober. 

Statistiken för vårterminen 2020 är hämtad ur kommunens eget verksamhetssystem 
och är bearbetad och sammanställd av barn- och ungdomsförvaltningen. Tabellen 
nedan visar de preliminära utfallen för avgångselever på Vallentuna gymnasium för 
vårterminen 2020.

De preliminära resultaten för vårterminen 2020 visar att det var 79 avgångselever på 
Vallentuna gymnasium. Av de 48 elever som gick ut från ett högskoleförberedande 
program var det 75 procent som tog examen med en genomsnittlig betygspoäng på 
13,4. För de 31 elever som gick ut från ett yrkesprogram tog 71 procent examen med 
en genomsnittlig betygspoäng på 13,3. Som tabellen nedan visar så varierar siffrorna 
mellan åren vilket är naturligt då det är små volymer på Vallentuna gymnasium. 

Tabell 1: Resultat för avgångselever på Vallentuna gymnasium, preliminära 
resultat för vårterminen 2020 samt officiell statistik för Vt-2015 till VT-2019.

Vallentuna 
gymnasium

Yrkesprogram Högskoleförberedande program

Antal 
elever

Andel 
med 
examen

Genomsnittlig 
poäng för de 
med examen

Antal 
elever

Andel 
med 
examen

Genomsnittlig 
poäng för de 
med examen

VT-2020 
(prel)

31 71 % 13,3 48 75 % 13,4

VT-2019 26 88 % 13,1 26 73 % 13,3

VT-2018 26 81 % 14,0 19 79 % 12,9

VT-2017 39 77 % 13,5 35 74 % 13,3

VT-2016 37 68 % 13,1 37 78 % 13,7

VT-2015 29 76 % 13,7 37 68 % 14,5

Källa: Skolverket för VT-2015 till VT-2019, Vallentuna kommuns elev- och betygssystem för 
VT-2020.
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Slutlig antagning Vallentuna 
gymnasium hösten 2020
Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 138 elever antagna till Vallentuna 
gymnasium hösten 2020. Av dessa är 91 pojkar och 47 flickor. Flest är antagna till 
samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet och handels- och 
administrationsprogrammet. 

Tabell 2: Slutlig antagning till Vallentuna gymnasium läsåret 2020-2021

 Program Antal antagna

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 34

Ekonomiprogrammet EK 21

Handels- och administrationsprogrammet HA 20
Barn- och fritidsprogrammet BF 15

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 11

Fordons- och transportprogrammet FT 5
Naturbruksprogrammet NB 3
Introduktionsprogram IM inklusive programinriktat val* 29

Totalt 138

Källa: INDRA

*Programinriktat val är till för de elever som saknar några betyg för behörighet till ett nationellt 
program. Syftet är att följa det nationella programmet samtidigt som eleven läser upp sin 
behörighet. På Vallentuna gymnasium är det elever antagna till programinriktat val mot bygg- 
och anläggning (1), barn- och fritid (1), ekonomi (1), fordons- och transport 
(1) och samhällsvetenskap (2).

Antalet elever ändras alltid vid terminsstart och en period framåt. Hur många som 
faktiskt går på Vallentuna gymnasium och i vilka program kan ses först en bit in på 
terminen. Enligt de siffror som är tillgängliga nu är det både ett större antal och en 
större andel av de folkbokförda i Vallentuna som är antagna till Vallentuna 
gymnasium jämfört med de senaste åren.


