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Skolvalskriterier
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 - Ärendet tas upp som extra ärende vid dagens sammanträde.
2 - Urvalsgrunderna barn i behov av särskilt stöd, syskonförtur, elever som
gått i skolans förskoleklass och närhetsprincip, i nämnd ordning är
reglerna för val av skola.

Beskrivning av ärendet
Inför varje ny årskursstart, i augusti, sker val av skola under januari månad.
Val av skola sker till förskoleklass och till åk 7.
Eleven och elevens föräldrar får genom kommunens hemsida välja den skola
man tycker passar en bäst. Här hanteras kommunens egna grundskolor lika
som andra huvudmäns grundskolor.
Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje
skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens
önskemål nämnden placerar en elev vid en viss skolenhet. Vårdnadshavarens
önskemål får emellertid inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en
skolenhet nära hemmet.
När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan
erbjuder, efter det att barn i behov av särskilt stöd erbjudits plats, måste
kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.
Om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skolenhet har
det förtur till plats i årskurs 1 på den skolenheten.
En vårdnadshavare kan även ansöka om en plats i en fristående grundskola i
eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående
skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även
elever med behov av särskilt stöd kan välja den fristående grundskola de vill
gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där oavsett
om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun.
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Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan
tas emot på skolan.
Om det inte finns plats för alla sökande, får den fristående skolan göra ett
urval bland de sökande utifrån följande urvalsgrunder:
- syskonförtur
- elever som gått i skolans förskoleklass
- kötid
- närhetsprincip
Den fristående skolan kan välja att använda en eller flera av grunderna.
Skolan måste dock vara tydlig med vilka urvalsgrunder som används och i
vilken ordning. för att nå likvärdighet i skolvalet så gäller friskolornas regler
också kommunala skolor.
I Tyresö kommuns regler för val av skola finns för närvarande
urvalsgrunderna elever som gått i skolans förskoleklass och närhetsprincip.
Förslaget att införa syskonförtur som urvalsgrund skulle innebära att
mottagande i kommunal skola först tog hänsyn till detta urval innan
närhetsprincip gäller.

Ordförandeförslag
Ärendet tas upp som extra ärende vid dagens sammanträde.
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