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Vid behov

Riktlinjer för val till förskoleklass och grundskola
Ett årligt skolval

Varje år ska det organiseras ett årligt skolval för
• Vårdnadshavare med barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass
• Vårdnadshavare med barn som fyller sju år och som inte går i
förskoleklass
• Vårdnadshavare med barn som går på skolor som inte har nästkommande
årskurs.
Vårdnadshavare som önskar plats för sitt barn i en kommunal grundskola gör
ansökan i kommunens digitala system för skolval. Vårdnadshavaren kan ange tre
önskade val i prioritetsordning.
För nedanstående elever görs ansökan till förskoleklass och grundskola på
blankett:
- elever med skyddade uppgifter,
- elever som inte har fullständiga personnummer,
- elever som bor i familjehem och vars vårdnadshavare inte beslutar om
skolval
- elever vars vårdnadshavare inte har e-legitimation
Enbart kompletta ansökningar handläggs för placering. För att en ansökan ska
betraktas som komplett måste den signeras av samtliga vårdnadshavare (digitalt
eller signerad blankett). Om en icke komplett ansökan inkommer kontaktas
vårdnadshavare för komplettering. Ankomstdatum anses vara det datum en
komplett ansökan inkommer.
Elever vars vårdnadshavare inte gör ett aktivt och komplett skolval inom utsatt
skolvalsperiod kommer att anvisas utifrån skolplikten till närmaste kommunala
skola som har plats.
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Handläggning av skolvalet

Handläggningen av skolvalet och skolplacering hanteras centralt på
utbildningskontoret. Process för skolplacering påbörjas när skolvalsperioden är
över och avslutas när alla elever i målgruppen har en skolplacering. Skolplacering
prövas mot urvalsreglerna utifrån vårdnadshavares prioriterade val. Om inget av
de prioriterade valen kan tillgodoses anvisas eleven till den närmaste kommunala
skola som har plats.
Meddelande om plats skickas till vårdnadshavare när processen för skolplacering
är avslutad. Om vårdnadshavare för en elev inte är nöjd med den placering som
tilldelats kan de ansöka om skolbyte. Se regler för skolbyte nedan.
Princip och urvalsregler för det årliga skolvalet till kommunal
förskoleklass och grundskola
Steg 1 – Grundläggande princip

I enlighet med 10 kap 30 § i skollagen tillämpas vårdnadshavarens önskemål vid
skolplacering under förutsättning att den önskade placeringen inte medför att en
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet
åsidosätts.
En elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet, den så
kallade närhetsprincipen, ska förstås som att alla elever har rätt att bli mottagna
vid en skola som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet. Närhetsprincipen
betyder inte att en elev har en ovillkorlig rätt att bli placerad på den skola som
ligger närmast hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara
belägna nära hemmet.
Om det finns fler sökande till en kommunal grundskola än det antal platser
skolan erbjuder, sker ett urval utifrån nedanstående urvalsprinciper. Innan
urvalsprinciperna tillämpas placeras de elever som har nära endast till den
önskade skolan i enlighet med närhetsprincipen.
Steg 2 - Urvalsregler

Skolplacering av elever i urvalsgrupp sker utefter följande urvalsprinciper:
1. Syskonförtur
2. Geografisk närhet
Syskonförtur

Med syskonförtur menas att en elev som har syskon i den sökta skolan ges förtur
till plats. Med syskon menas barn i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
Syskonet som går i den sökta skolan måste ha en placering i skolan under
kommande läsår för att syskonförtur ska gälla.
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Geografisk närhet

Med geografisk närhet menas att den elev som har närmast till skolan, utifrån
folkbokföringsadress, ges förtur till plats. Det är inte fågelvägen utan den faktiska
gång- eller cykelvägen till skolan som mäts. Hänsyn tas till vad som bedöms som
farliga vägar.
Skolplaceringen baseras antingen på vårdnadshavarens önskemål, eller om det är
fler elever som söker till en skola än det finns platser, på anvisning från
hemkommunen. Vilken skola som är den anvisade skolan utifrån en
folkbokföringsadress kan skilja mellan årskurser i ett och samma skolval samt
mellan olika skolval, eftersom elevkullen för aktuell årskurs kan variera.
Huruvida en elev placeras på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål
eller anvisas till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Se regler för
skolskjuts.
Fristående skolor

Fristående skolor bestämmer själva sina urvalsregler. Vårdnadshavare som
önskar plats för sitt barn i en fristående grundskola gör ansökan på blankett
direkt till önskad skola.
Den fristående huvudmannen skickar skolvalsblankett eller motsvarande, med
signerat mottagande till utbildningskontoret. Skolvalsblanketten tjänar då som
underlag för utbetalning av elevpeng.
Princip och urvalsregler för skolbyte till kommunal grundskola inom
Strängnäs kommun

Utanför perioden för skolval kan vårdnadshavare som önskar byta skolplacering
för sina barn ansöka om skolbyte i kommunens digitala system (eller i
förekommande fall på blankett).
Det digitala valet görs av en vårdnadshavare men erbjudandet för plats på önskad
skola måste accepteras av samtliga vårdnadshavare. Om ansökan inkommer på
blankett måste den vara signerad av samtliga vårdnadshavare innan
handläggning kan påbörjas. Om en icke komplett ansökan inkommer kontaktas
vårdnadshavare för komplettering. Ankomstdatum anses vara det datum en
komplett ansökan inkommer.
Byte är möjligt om plats finns på önskad skola. Om vårdnadshavare tackar nej till
erbjuden plats för skolbyte förfaller ansökan.
Om det är flera elever som önskar byta till en och samma skola när plats uppstår
sker ett urval. Urvalet sker i två steg.
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Steg 1-Grundläggande princip

I enlighet med 10 kap 30 § i skollagen tillämpas vårdnadshavarens önskemål vid
skolplacering under förutsättning att den önskade placeringen inte medför att en
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet
åsidosätts.
Steg 2 – Urvalsregler vid byte

1.
2.
3.
4.

Elevhälsoskäl
Inflyttande elev till kommunen
Kötid
Geografiskt avstånd

Elevhälsoskäl

Vid byte av elevhälsoskäl sker placeringen i särskild ordning efter utredning och i
samverkan med skolans lokala elevhälsa. Dialog om lämplig skolplacering
samordnas därefter på central nivå med kommunens rektorer och med stöd av
central elevhälsa. Besked om lämplig skolplacering ges sedan till vårdnadshavare,
som därefter ansöker om skolbyte.
Vårdnadshavare ska inte på egen hand kontakta någon skola.
Inflyttande elev

Ansökningar gällande elever som kommer inflyttandes till kommunen och
därmed inte har en skolplacering i kommunen, ges företräde före ansökningar
gällande elever som redan har en skolplacering i eller utanför kommunen.
Kötid

Om plats inte finns på den önskade skolan hamnar ansökan i kö. Ansökningar
kan ligga i kö i ett år från ankomstdatum, därefter förfaller ansökan. Kötid räknas
från och med det datum då ansökan om byte inkommer till utbildningskontoret
(digitalt alt. blankett).
Geografisk närhet

Med geografisk närhet menas att den elev som har närmast till skolan, utifrån
folkbokföringsadress, ges förtur till plats. Det är inte fågelvägen utan den faktiska
gång- eller cykelvägen till skolan som mäts. Hänsyn tas till vad som bedöms som
farliga vägar.
Ansökan om skolbyte till friskola görs direkt till friskolan. Andra regler för urval
kan gälla.
Den fristående huvudmannen skickar skolvalsblankett eller motsvarande, med
signerat mottagande till utbildningskontoret. Skolvalsblanketten tjänar då som
underlag för utbetalning av elevpeng.
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Val av grundskola vid flytt till Strängnäs kommun

Inför flytt till Strängnäs kommun ska vårdnadshavare ansöka om sitt barns
skolgång i kommunens digitala system för skolval om de önskar plats i kommunal
grundskola. Om vårdnadshavare önskar att sitt barn går kvar i den skola hen går i
innan flytten ska de meddela skolplacering via kommunens digitala system för
skolval. Om vårdnadshavare önskar plats i fristående skola ska ansökan göras på
blankett till friskolan.
En skolansökan till kommunal grundskola vid inflytt hanteras utefter regler för
skolbyte, se ovan. Handläggning av en skolansökan gällande en inflyttande elev
påbörjas tidigast två månader innan önskad skolstart.
Antagning av elev från annan kommun

I enlighet med skollagen har en elev folkbokförd i annan kommun kan beredas
plats i kommunal grundskola i Strängnäs kommun på tre grunder; om eleven
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i skola i
kommunen; om eleven har rätt att gå kvar hela läsåret eller sista årskursen eller
så kan en elev från annan kommun också mottas i kommunal grundskola i
Strängnäs kommun efter vårdnadshavare önskemål i den mån det bedöms att det
finns plats. på önskad skola.
Innan kommunen fattar beslut om att ta emot en elev från en annan kommun ska
yttrande från elevens hemkommun inhämtas. Därefter tas beslut om mottagande.
Så kallade interkommunala ärenden handläggs centralt på utbildningskontoret.
Antagning till Tosterö resursskola

Antagning till Tosterö resursskola görs utefter särskild ansöknings- och
handläggningsprocess. Se riktlinjer för Tosterö resursskola i Strängnäs kommun.
Placering av elever med särskilda behov i skola utanför kommunen

Elever kan på grund av funktionsnedsättningar eller liknande skäl behöva gå i en
skola utanför kommunen, så kallad särskild skolplacering. Vårdnadshavare till
ett barn med särskilda behov har möjlighet att kontakta den lokala elevhälsan på
den skola där barnet är placerat för att få barnets behov av en sådan placering
utrett. Strängnäs kommun har riktlinjer för vad som krävs för särskild
skolplacering.
Vårdnadshavare behöver inte på egen hand kontakta någon skola.
Placering av elever i särskola

Elev som efter pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning av lokal
och central elevhälsa befinns inom målgruppen till särskola kan erhålla plats
inom eller utanför kommunen. Verksamhetschef för grundskola beslutar om
eventuellt mottagande i särskola. Strängnäs kommun har riktlinjer för
mottagande i särskola.
Vårdnadshavare ska ej göra ett aktivt val.
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Val av förskoleklass/grundskola, nyanländ till Sverige

De elever som talar ett annat förstaspråk än svenska och är nyanlända till Sverige
och Strängnäs kommun ska i enlighet med Skolverkets rekommendationer
genomgå kartläggning av förkunskaper. I samband med kartläggningen ska
vårdnadshavare eller motsvarande få hjälp att ansöka om skolplacering.

