Riktlinjer för
skolval och
placering i
förskoleklass och
grundskola
Från och med 2020/2021
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Förslag till beslut:
• Barn och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till riktlinjer för skolval och
skolplacering i förskoleklass och i grundskola vid de kommunala skolenheterna.

• De nya riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2020, och tillämpas vid skolval inför skolåret
2020/21
• Barn och skolnämnden delegerar till förvaltningsdirektören med rätt att vidaredelegera beslut om
antal platser för antagning till förskoleklass och årskurs 7 vid de kommunala skolenheterna.
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Barn och skolnämnden antar barn- och
utbildningskontorets förslag till riktlinjer för
skolval och skolplacering i förskoleklass och i
grundskola vid de kommunala skolenheterna.

Varför behöver vi göra om riktlinjerna:
•

2016-12-05 tog nämnde nya riktlinjer för skolval och skolplacering
• Förskoleklass, grundskola och särskola

•

Systemstöd för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdig behandling.
• Särskilt viktigt när vi förväntar oss att alla vårdnadshavares val inte kan komma att tillgodoses.
• Vi behöver få en tydlighet i besluten när fler vårdnadshavare kan förväntas överklaga.

•

Central placering i och med systemstöd och de nya riktlinjerna.
• Barn som placeras under terminer kommer få en rättssäker behandling utifrån samma principer
• Avlastar skolorna/rektorerna, då hela processen kommer skötas centralt.
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Relativ närhet

Elev
1

Elev
2
700m
500m

850m

Altern
ativ
skola
Den relativa närheten för elev 1:
850m-700m=150m
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Sökt
skola

600m

Altern
ativ
skola
Den relativa närheten för elev 2:
600m-500m= 100m

Urvalsprinciperna
•

Placeringsförtur, relativ närhet, syskonförtur, absolut avstånd & lottning.
• Placeringsförtur – de som redan går på en skola som erbjuder nästa stadium
• Relativ närhet innebär att om två elever har lika långt till en skola de har sökt och bara en av dem får
plats, så har barnet med längst väg till en alternativ skola rätt till platsen.
• Syskonförtur innebär att om två barn har lika långt till vald skola, så får barnet med ett syskon på
skolan platsen.
• Absolut avstånd används när två barn har samma relativa avstånd och syskonförtur inte går att
använda.
• Lottning
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Tidplan 2020/21
Datum

Aktivitet

Senast 191201

Verksamhetschef för grundskolan meddelar BEA antalet platser på varje kommunal enhet.

Senast 191213

BEA lägger ut information på hemsidan och på sociala medier samt annonserar i papperstidning.

Senast 200115

Fristående skolor meddelar BEA via e-post hur många elever de kan bereda plats för i respektive årskurs.

200116–200206

Webben är öppen för vårdnadshavare att göra skolval.

200206

Webben stänger kl. 23:59

200207-200211

BEA kontrollerar om det finns ofullständiga skolval.
Så länge de är ofullständiga syns inte eleven på personalwebben.

200212-200214

Fristående skolor meddelar BEA via e-post vilka elever de tar in. Ange 6 födelsesiffror +förnamn.

200217–200302

BEA handlägger skolvalen.
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• Barn och skolnämnden delegerar till
förvaltningsdirektören med rätt att
vidaredelegera beslut om antal platser för
antagning till förskoleklass och årskurs 7 vid
de kommunala skolenheterna.
• Skolupptagningsområde kommer inte längre att finnas. Förvaltningen kommer bara ta hänsyn till
”skolskjutsområde”.
• Konsekvens av det är att ”alla skolor centralt blir lika fulla”.

• Behöver ta hänsyn till inflyttning
• Justera beslut om kapacitet per skola.
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