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Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till riktlinjer för urval och
placering i Roslagsskolans musikklasser, innebärande att:
1. Musikklassen är öppen för sökande elever folkbokförda i Norrtälje kommun.
2. Antagning sker till årskurs 7 med 30 platser per år.
3. Urval till de 30 platserna sker med färdighetsprov som grund för mottagandet.
4. Antagning till musikklassen ska från och med läsåret 2021/22 genomföras före ordinarie
skolvalsperiod.
5. Barn- och skolnämnden delegerar till förvaltningsdirektören med rätt att vidaredelegera
beslut om mottagande i Roslagsskolans musikklass.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Roslagsskolans musikklasser inrättades i början av 1990-talet, och har sedan dess årligen tagit emot
ca 30 elever per år till årskurs 7. Urval till den s.k. ”profilklassen” har skett genom färdighetsprov, och
sökande har varit elever från alla kommunens skolor. Barn- och utbildningskontoret har upprättat
förslag till riktlinjer för urval och placering i Roslagsskolans musikklasser.

Bakgrund
Roslagsskolans musikklasser inrättades i början av 1990-talet, och har sedan dess årligen tagit emot
ca 30 elever per år till årskurs 7. Urval till den s.k. ”profilklassen” har skett genom färdighetsprov, och
sökande har varit elever från alla kommunens skolor.
Barn- och skolnämnden ska inför skolvalet till läsåret 2020/2021 ta ställning till riktlinjer för skolval och
skolplacering. Efterfrågan på skolplatser i Norrtälje tätort är stort, och det måste vara tydligt för elever
och vårdnadshavare hur urval till skolor och elevgrupper görs för att säkerställa att mottagande till en
skolenhet görs på ett rättssäkert, likvärdigt och förutsägbart sätt. Det finns därför behov av att
uppdatera och förtydliga hur urval till Roslagsskolans musikklasser ska ske inför kommande läsår.
Koppling till gällande styrdokument
Genom tydliga riktlinjer som stödjer en effektiv och rättssäker handläggning uppfyller kommunen
förutom skolförfattningarnas krav även kommunens servicepolicy, värdegrund samt uppdrag och
inriktning i Mål & budget om stärkt valfrihet och att alla barn och elever ska få möjlighet att förverkliga
sina drömmar.
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Lagkrav
Skollagen (2010:800) 10 kap. 30-31 §§
Skolförordningen (2011:185) 9 kap. 25-27§§
Samberedning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningskontoret i samråd med rektor för Roslagsskolan.

Beskrivning av ärendet
Rättslig reglering
Placering vid en skolenhet - huvudregel
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att annan elevs rättighet att
placeras vid en skolenhet i närheten av hemmet, ska kommunen placera eleven vid en annan
skolenhet beaktat övriga önskemål och om inga önskemål kan mötas en skolenhet i närheten av
hemmet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter, eller
2. Om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (denna punkt gäller
endast vid placering i grundskola).
Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har enligt huvudregeln rätt att gå kvar där om inte
något annat följer av punkten 1 och 2 ovan.
Urval genom färdighetsprov
Skolenheter som har särskild inriktning eller särskilda s.k. profilklasser” får under vissa förutsättningar
använda färdighetsprov som urvalsgrund till skolenheten eller till. ”profilklassen” inom skolenheten.
Om färdighetsprov används som urvalsgrund till en skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.
Antagning genom färdighetsprov till ”profilklass” inom en skolenhet kan endast göras inom den
elevgrupp som antagits till skolenheten utifrån ordinarie urvalsprinciper.

Urval och placering i Roslagsskolans musikklass
Allmänt
Roslagsskolans musikklass har traditionellt varit sökbar för alla elever i kommunen, och inte endast de
som antagits till skolenheten utifrån de ordinarie urvalsprinciperna. Inriktningen i detta förslag är att
detta ska gälla även fortsättningsvis.
Det innebär att skollagens och skolförordningens regler om urval till skolenhet blir tillämplig. Eftersom
de ordinarie urvalsprinciperna i huvudsak görs enligt principen om relativ närhet och färdighetsprov ska
tillämpas för urval till musikklassen gäller att endast färdighetsprov får utgöra grund för urval till
platserna i musikklassen.
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Målgrupp
Målgruppen för Roslagsskolans musikklass är elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Med
folkbokförda elever jämställs elever som enligt skolförfattningarna har rätt att tas emot i skola i Norrtälje
kommun.
Antal platser för antagning
Antal platser i musikklassen är 30 platser per årskurs. Antagning sker till årskurs 7 årligen.
Skolvalsperiod för musikklassen
För att underlätta antagningen i ordinarie skolval, framförallt för de elever som inte antas i
musikklassen bör urval och antagning göras före ordinarie skolvalsperiod. Då kan elever som inte
antas göra ett nytt skolval på samma grunder som övriga elever.
Skolval till läsåret 2020/21 kommer dock inte att hinna genomföras före ordinarie skolval, men kommer
att slutföras innan beslut fattas om placering av övriga elever.
Färdighetsprov
Färdighetsprovets utformning beslutas årligen av rektor i samråd med de undervisande musiklärarna
vid Roslagsskolan. Läsåret 2020/21 innebär färdighetsprovet att eleven:
 spelar upp en låt på sitt huvudinstrument (sång är också ett instrument).
 gör oförberedd rytm- och melodihärmning.
 gör ett oförberett sångprov, d.v.s. lära sig en kort sång på plats.
Bedömning av färdigheter
Bedömning av elevens färdigheter sker av de undervisande musiklärarna vid Roslagsskolan.
Bedömningen ska dokumenteras. Ett underlag för beslut om antagning ska lämnas till den som enligt
kommunens vid varje tidpunkt gällande delegationsordning formellt beslutar om antagning till
musikklassen.
Beslut
Rektor meddelar barn- och utbildningskontorets centrala barn- och elevadministration vilka elever som
antagits till musikklassen. Samtliga elever erhåller ett skriftligt beslut om antagning. De elever som inte
antas kan därefter göra ett nytt skolval under ordinarie skolvalsperiod.
Mottagande efter skolvalsperioden
Om elev flyttar eller byter skolenhet och det uppstår en ledig plats i musikklassen kan ny elev beredas
plats. Urval till ledig plats ska dock alltid ske med färdighetsprov som grund. Detta innebär att om det
finns sökande elev som inte tidigare genomfört färdighetsprov ska eleven erbjudas möjlighet att
genomföra färdighetsprov. Om det finns fler sökande till ledig plats ska urvalet göras på samma
grunder som vid ordinarie antagning. Rektor för Roslagsskolan beslutar om hur och vid vilka tillfällen
färdighetsprov ska anordnas under pågående läsår.
Skolskjuts
Rätten till skolskjuts prövas utifrån skollagens regler och kommunens riktlinjer för skolskjuts. Det
innebär att eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som valt Roslagsskolans musikklass i stället för den skolenhet där
kommunen annars skulle ha placerat eleven. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Samtliga elever som
uppfyller avståndskriterierna enligt kommunens riktlinjer erhåller dock busskort.
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Konsekvensanalys/riskanalys
Jämställdhetsanalys
När färdighetsprov används som urval till en skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas. Det
innebär att färdighetsprovet ska utformas så att det inte missgynnar någon elev utifrån kön eller någon
annan diskrimineringsgrund.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet innebär en större tydlighet för elever och vårdnadshavare hur urval och placering till
musikklassen går till. Elever som inte antas till musikklassen får bättre möjlighet att göra ett nytt
skolval på samma villkor som övriga elever.
Ekonomisk analys
Roslagsskolan erhåller samma skolpeng för eleverna i musikklassen som för andra elever. Beslutet
innebär därför inga negativa ekonomiska konsekvenser.
Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott den 2 december, och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 16 december.
Riktlinjerna tillämpas från och med skolval till läsåret 2020/2021.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör

Beslut skickas till
Rektor för Roslagsskolan
Verksamhetschef för grundskolan
Barn- och elevadministrationen
Kontaktcenter
Författningssamlingen
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