
 

Bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala 
kommun och Östhammars kommun 
Nationella program inom gymnasieskolan  

Avtalet omfattar för sökande från Uppsala kommun samtliga nationella program i 

Östhammars kommun med undantag av Estetiska programmets inriktning Teater.  

Avtalet omfattar för sökande från Östhammars kommun följande nationella program: 

 

Barn- och fritidsprogrammet 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Estetiska programmet, inriktning Estetik och media  

Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Transport, Karosseri och lackering, 

Lastbil och mobila maskiner 
Hantverksprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 
Humanistiska programmet 

IB (International Baccalaureate) 
Naturbruksprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Bageri och konditori 

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation 

Teknikprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Det är enbart på Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska 

programmet och Naturbruksprogrammet  som antagning sker till inriktningen till 

årskurs 1. På övriga program sker antagning till program, inte till inriktning. 
Inriktningsvalet kan därför inte garanteras till övriga program. 

 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU):  

Avtalet innebär att sökande från Östhammar som antagits till NIU i Uppsala ska tas 

emot i första hand till samtliga nationella program i Uppsala som går att kombinera 

med NIU idrott. 

Nationella program inom gymnasiesärskolan: 

Avtalet omfattar för sökande från Östhammars kommun samtliga nationella program i 

Uppsala kommun inom gymnasiesärskolan. 

 

Introduktionsprogram:  

För introduktionsprogrammen avser avtalet följande utifrån vad som anges i 17 kap.  
14 §, 19 §, 21-25 §§ skollagen: 

För sökande från Uppsala kommun till introduktionsprogram i Östhammars kommun: 
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1. Programinriktat val – omfattas av samverkansavtalet* 

2. Yrkesintroduktion – omfattas av samverkansavtalet* 

3. Individuellt alternativ – omfattas inte av samverkansavtalet 
4. Språkintroduktion – omfattas inte av samverkansavtalet 
 

* Sökande från Uppsala kommun antas efter att sökande folkbokförda i Östhammars 

kommun antagits. 

 

För sökande från Östhammars kommun till introduktionsprogram i Uppsala kommun:  

1. Programinriktat val – omfattas av samverkansavtalet för de program som 
angetts under ”Nationella program inom gymnasieskolan”. 

2. Yrkesintroduktion – omfattas inte av samverkansavtalet 
3. Individuellt alternativ – omfattas inte av samverkansavtalet 

4. Språkintroduktion – omfattas inte av samverkansavtalet 

 

Avtalet avser läsåret 2022/2023 och förlängs med ett läsår i taget om inte någondera 
parten för den 15 december begär inskränkning i avtalet. Utökad samverkan kan 

beslutas senare. 

 

Uppsala 2021- 11-09 

 

 

Outi Ceder 

Enhetschef  

Utbildningsförvaltningen 

Uppsala kommun 

 

 

 

Östhammar 2021-11-03 

 

 

Lisbeth Bodén 

Barn- och utbildningschef 

Sektor bildning 

Östhammars kommun 
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