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Justering av grundplaceringsområden
Förslag till beslut
Justeringen av nuvarande grundplaceringsområden antas.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Då Kyrkskolans utvidgas med fler årskurser kommande läsår föreslår förvaltningen en
justering av Kyrkskolan och Hemmesta skolas grundplaceringsområden.

Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-08 att utvidga Kyrkskolan med årskurs 4
höstterminen 2016 för att därefter gradvis byggas upp till en F-6-skola under
förutsättning att det finns ett tillräckligt elevunderlag för att bedriva en undervisning av
hög kvalitet.
Förvaltning föreslår en justering av nuvarande grundplaceringsområden så att de
avspeglar Utbildningsnämndens beslut.

Ärendebeskrivning
Grundplaceringsområden är geografiska områden där elever beroende av årskurs
grundplaceras vid en bestämd grundskola. En elevs grundplacering påverkar främst
skolvalet och rätten till skolskjuts.
Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2012-10-24 att fastställa nuvarande
grundplaceringsområden. De avspeglar den grundskoleorganisationsförändring som
genomfördes höstterminen 2013.

Bedömning
Följande justering av nuvarande grundplaceringsområden föreslås börja gälla med start
höstterminen 2016.
Kyrskolan och Hemmesta skola:



Under läsåret 2016/2017: Kyrkskolans geografiska grundplaceringsområde
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kvarstår men omfattar elever årskurs F-4 från nuvarande F-3. Årskurs 5-9 tillhör
Hemmesta skola.
Under läsåret 2017/2018 F-5: Kyrkskolans geografiska grundplaceringsområde
kvarstår men omfattar elever årskurs F-5. Årskurs 6-9 tillhör Hemmesta skola.
Under läsåret 2018/2019 F-6: Kyrkskolans geografiska grundplaceringsområde
kvarstår men omfattar elever årskurs F-6. Årskurs 7-9 tillhör Hemmesta skola.

De föreslagna justeringarna av grundplaceringsområdena markeras på bifogade kartor,
bilaga 2.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget innebär inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn.
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