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Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Frånoch med höstterminen2018 är förskoleklassenobligatoriskför eleverbosattai Sverige.
De nya bestämmelserna
träddei kraft 2018-01-01 och skatillämpaspå utbildningenfrån och
medhöstterminen2018.1 Skolplikteni Sverigeförlängsdärmedmed ett år och blir i regel
tioårig. Skolpliktenskanormalt börja fullgörasi förskoleklassensom blir en obligatorisk
skolform inom skolväsendet.Därefterskaskolplikten fullgörasi grundskolan,om inte barnet
skatasemoti grundsärskolan,specialskolaneller sameskolan.

Ärendebeskrivning
De nya bestämmels
ernaom obligatoriskförskoleklassinnebäratt vissajusteringarbehöver
genomförasi riktlinjer för grundplaceringav eleversamtantagningtill kommunala
förskoleklasser,grundskoloroch grundsärskolansåatt innehålletävengäller för eleveri
förskoleklassen.
Förslagethar anpassats
så att riktlinjerna ävenomfattarelevermottagnai grundsärskolan.
Formuleringarnautgårfrån nu gällandepraxis i kommunen.
I riktlinjerna har äveninförts vad som gäller vi tidigareskolstartför fem och sexåringarsamt
för sjuårigaelevermed uppskjutenskolstartsom är mottagnai grundsärskolan.

Bedömning
Riktlinjer för grundplaceringav eleversamtantagningtill/skolplaceringi kommunala
förskoleklasser,grundskoloroch grundsärskolanhar anpassats
såatt de följer de nya
bestämmelserna
om obligatoriskförskoleklass.Nu gällanderiktlinjer för grundplacering
omfattarredanförskoleklassenoch förändringarnai förslagetutifrån obligatorisk
förskoleklassär därför små.
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Rubriken Val av skola har ändrats och innehållet i texten anpassats till nu gällande praxis.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för miljön
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna
Konsekvenser för barn
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning styrning och kvalitet.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Gällande riktlinjer för grundplacering av elever samt
antagning till/skolplacering i kommunala förskoleklasser
och grundskolor.
Förslag till riktlinjer för grundplacering av elever samt
antagning till/skolplacering i kommunala förskoleklasser,
grundskolor och grundsärskolan.

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Rektorer i kommunens grundskolor
Författningssamlingen
Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Anna Boman
Chef avdelning styrning och kvalitet

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-?? § ??

Riktlinjer för grundp lacering av elever
samt antagning till kommunala
förskoleklasser och grundskolor
1

Grundplaceringsområde

Värmdökommuntillämpar principenom grundskolorsgrundplaceringsom
råden för att
säkerställanärhetsprincipenenligt skollagen. Grundplaceringsområde
är en grundskolas
geografiskanärområde.I normalfalletska grundplaceringerbjudasde eleversom har sin
folkbokföringsadressinom skolansgrundplaceringso
mråde. Det innebäratt eleven
grundplacerasi den grundskolanoch har en garanteradplats. Undervissaomständigheter
görsundantag,se nedan.
Utbildningsnämndenbeslutarom grundskolorsgrundplacering
sområden och grundplacerar
elever.
I de fall skolaninte har årskurserupp till år 9, flyttas elevenoch tillhör en annangrundskolas
grundplaceringsområde
när eleven fullfölj t årskursernai den ursprungliga
grundplacering
skolan. Utbildningsnämndenfastställertill vilk en grundskolas
grundplacering
sområdedessaeleverflyttas.
Vårdnadshavare
har inom ramenför skolval rätt att välja annanskolaän densom kommunen
grundplacerateleveni . En elevsslutgiltiga skolplaceringbehöverinte varadensammasom
kommunensgrundplacering.

2

Undantag sprincip er
A. Om elevantalet i skolansgrundplacerings
områdeöverskriderantal utbildningsplatser
inför erbjudandeom förskoleklassgrundplaceras elev sombor i
grundplacering
sområdetsytterkantertill närmastegrundskola somhar lediga platser.
Ett förtydligandeav undantagsprincipen
görsi bilden nedan.

1(4)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-?? § ??

Skola 2

Skola 1

Skola3

A. Om antalet eleveri skola1:s grundplaceringsområde
överstigerantal
utbildningsplatserpå skolanerbjudseleveri ytterkanternaav skolans
grundplacering
sområdenärmasteskola, 2 alt. 3 somhar platsför fler elever.De är
eleversomhar närmasttill andranärmstaskolasom grundplacerasi annanskola trots
att folkbokföringsadressen
är inom den närmasteskolansgrundplaceringsområde.
B. I de fall en grundskolainte har ledig utbildningsplatsför en elev somflyttar in i eller
återkommertill skolansgrundplaceringsområde
erbjudsgrundplaceringi en
närliggandeskolamed en ledig utbildningsplats. Det kan innebäraatt om en
grundskolainte har lediga utbildningsplatsersågrundplaceraseleveni en annanskola
trots att folkbokföringsadressen
är inom den närmasteskolans
grundplaceringsområde.
C. En elev kan grundplacerasi en annanskolaän den skolai vars
grundplacer
ingsområdeelevenhar sin folkbokföringsadress,om den ursprungliga
grundplaceringenskulle innebära att betydandeekonomiskaeller organisatoriska
svårigheteruppstårför kommunen.
I dessafall beräknaselevensresvägfrån folkbokföringsadressen.

3

Förskoleklass

Inför skolvaletinformerasvårdnadshavare
om förskoleklassoch i vilken grundskolabarnetär
grundplacera
t. Förskoleklasserbjudsbarnfrån och medhöstterminende fyller sexår. En elev
somtagits emoti förskoleklasshar rätt att fortsättasin utbildning vid sammaskolenhet.
Elever somska börja i förskoleklassoch somflyttar in i en grundskolas
grundplacering
sområdeerbjudsgrundplaceringenligt ovanstående
principer.

2(4)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-?? § ??

4

Grundskola

För den elev somska börja i grundskolagrundplaceraseleveni enlighetmedovanstående
principer och erbjuds grundplaceringi en grundskola.
I grundskolanhar elever, om vissakrav uppfylls, rätt till kostnadsfriskolskjuts.Rättentill
skolskjutsutgår från denskolenhetkommunengrundplacerateleveni.

5

Val av skola

Val av skolainom ramenför det årliga skolvalettill förskoleklasskan somtidigast göras
läsåretinnanelevenönskarbörja skolan.Utbildningsnämndenfastställervilket sistadatum
som gäller varje år. Samtligaeleversomska börja förskoleklasseller sominte har gått i
förskoleklass och ska börja årskurs1 får informationhemskickadav kommunen.
A nkomstdatumhar ingenbetydelseså längeansökanhar inkommit innan det fastställdasista
datumet.

6

Byte av skola

Efter sistaankomstdatumför skolvaletkan byte/nyvalav skolatillgodosesi månav plats.
Ansökanom byte av skola till annankommunalskolakan görasnär somhelst underelevens
studietid.

7

Urvalsgrunder

I de fall fler eleversökt till förskoleklass/grundskola
än skolanhar kapacitetför skaföljande
urvalsgrundertillämpasi angivenordning (gäller bådeskolval och övriga ansökningartill
skolor).
1. De eleversom bor i skolans beslutadegrundplaceringsområde.
Elev som har längst
till annannärliggandeskola har företrädetill plats.
2. Barn som medanledningav behovav särskilt stöd av pedagogiskeller socialkaraktär
har behovav att placerasvid en viss skolenhet.Särskiltstödsomurvalsgrundinnebär
att det särskildastödetendastkan tillgodosespå den valdaskolan.
3. Övriga barn enligt följandeurvalsgrunderi angivenordning:
a) Elev som skabörja i förskoleklasseller årskurs1 somhar syskonpå
sammaskola kommandeläsår.Syskonförturgäller för eleversomhar
minst en gemensamvårdnadshavare
eller är boendepå samma
adress.
b) För övriga eleversker urval genomlottning.

8

Kö till skola

Om en elev inte erbjudsskolplaceringenligt sitt förstahandsvalkan elevenvälja att ståi kö
till just den skolan.Sådankö administrerasav centralförvaltning. När en platsi elevens

3(4)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-?? § ??

årskursblir ledig på skolanerbjudsdentill elevenenligt urvalsgrunderna1, 2 och 3 a. Den
fjärde urvalsgrundenför kön i dessafall är anmälningsdatum
för platsi kön. Sammaprinciper
gäller för elev som flyttar in i en grundskolasgrundplaceringsområde
eller önskarbyta men
att skolanvid ansökningstillfälletinte har ledig platsi elevensårskurs.

9

Elever från andra kommuner

Eleverfolkbokfördai andrakommuneroch som vill gå i en kommunalskola i Värmdöhar
möjlighet till det om det finns platssedansamtligaeleverfolkbokfördai Värmdö har en
skolplacering.

10

Skriftligt

beslut och information

om överklagande

Elev som nekasplatspå denskola denönskargå på skafå ett skriftligt beslutav rektor,samt
informationom hur beslutetkan överklagas(till Skolväsendets
överklagandenämnd).

4(4)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-10 §100, reviderad 2018- 03-

Riktlinjer för grundp lacering av elever
samt antagning till kommunala
förskoleklasser och grundskolor
1

Grundplaceringsområde

Värmdökommuntillämpar principenom grundskolorsgrundplaceringsom
råden för att
säkerställanärhetsprincipenenligt skollagen. Grundplaceringsområde
är en skolas
geografiskanärområde.I normalfalletska grundplaceringerbjudasde eleversom har sin
folkbokföringsadressinom skolansgrundplaceringsområde
. Det innebär att eleven
grundplacerasi en skolaoch har en garanteradplats. Undervissaomständighetergörs
undantag,se nedan.Eleversom är mottagnai grundsärskolanoch önskarha sin skolplacering
på Kullsvedsskolanblir grundplacerade
där.
I riktli njernaanvändsbegreppetskolaoch meddet avsesbådeförskoleklassoch grundskola.
Utbildningsnämndenbeslutarom skolorsgrundplacering
sområden och grundplacerarelever.
I de fall skolaninte har årskurserupp till år 9, flyttas elevenoch tillhör en annanskolas
grundplaceringsområde
när eleven fullfölj t årskursernai den ursprungliga
grundplacering
skolan. Utbildningsnämndenfastställertill vilk en skolas
grundplacering
sområdedessaeleverflyttas.
Vårdnadshavare
har inom ramenför skolval rätt att välja annanskolaän densom kommunen
grundplacerateleveni . En elevsslutgiltiga skolplaceringbehöverinte varadensammasom
kommunensgrundplacering.

2

Undantag sprincip er
A. Om elevantaleti skolansgrundplaceringsområdeöverskriderantal utbildningsplatser
inför erbjudandeom förskoleklassgrundplaceras elev sombor i
grundplacering
sområdetsytterkantertill närmasteskola somhar ledigaplatser.
Ett förtydligandeav undantagsprincipen
görsi bilden nedan.

1(5)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-10 §100, reviderad 2018- 03-

Skola 2

Skola 1

Skola3

A. Om antalet eleveri skola1:s grundplaceringsområde
överstigerantal
utbildningsplatserpå skolanerbjudseleveri ytterkanternaav skolans
grundplacering
sområdenärmasteskola, 2 alt. 3 somhar platsför fler elever.De är
eleversomhar närmasttill andranärmstaskolasom grundplacerasi annanskola trots
att folkbokföringsadressen
är inom den närmasteskolansgrundplaceringsområde.
B. I de fall en skolainte har ledig utbildningsplatsf ör en elev som flyttar in i eller
återkommertill skolansgrundplaceringsområde
erbjudsgrundplaceringi en
närliggandeskolamed en ledig utbildningsplats. Det kan innebäraatt om en skola
inte har ledigautbildningsplatserså grundplaceraseleveni en annanskolatrots att
folkbokföringsadressen
är inom den närmasteskolansgrundplaceringsområde.
C. En elev kan grundplacerasi en annanskolaän den skolai vars
grundplacer
ingsområdeelevenhar sin folkbokföringsadress,om den ursprungliga
grundplaceringenskulle innebära att betydandeekonomiskaeller organisatoriska
svårigheteruppstårför kommunen.
I dessafall beräknaselevensresvägfrån folkbokföringsadressen.

3

Förskoleklass

Inför skolvaletinformerasvårdnadshavare
om förskoleklassoch i vilken skolabarnetär
grundplacera
t. Förskoleklasserbjudsbarnfrån och medhöstterminende fyller sexår. En elev
somtagits emoti förskoleklasshar rätt att fortsättasin utbildning i grundskolanvid samma
skolenhet.
Elever somska börja i förskoleklassoch somflyttar in i en skolas grundplacering
sområde
erbjudsgrundplaceringenligt ovanstående
principer.

2(5)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.
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4

Grundskola

För den elev somska börja i grundskolan grundplaceraseleveni enlighetmedovanstående
principer och erbjuds grundplaceringi en skola.
I förskoleklassoch grundskolahar elever, om vissakrav uppfylls, rätt till kostnadsfri
skolskjuts.Rättentill skolskjutsutgår från den skolenhetkommunengrundplacerateleveni.

5

Ansökan med ö nskemål om skola

Ansökanmedönskemålom skola inför förskoleklasstartkan som tidigast görasläsåretinnan
elevenbörjar skolan.Samtligaeleversom skabörja förskoleklasseller sominte har gått i
förskoleklassoch ska börja årskurs1 får informationav kommunenom när ansökankan
göras. A nkomstdatumhar ingenbetydelseså längeansökanhar inkommit innan det
fastställdasistadatumet.

6

Byte av skola

Efter sistaankomstdatumför skolvaletkan byte/nyvalav skolatillgodosesi månav plats.
Ansökanom byte av skola till annankommunalskolakan görasnär somhelst underelevens
studietid.

7

Urvalsgrunder

I de fall fler eleversökt till en skolaän skolanhar kapacitetför ska följande urvalsgrunder
tillämpasi angivenordning (gäller bådeskolval och övriga ansökningartill skolor).
1. De eleversom bor i skolans beslutadegrundplaceringsområde.
Elev som har längst
till annannärliggandeskola har företrädetill plats.
2. Barn som medanledningav behovav särskilt stödav pedagogiskeller socialkaraktär
har behovav att placerasvid en viss skolenhet.Särskiltstödsomurvalsgrundinnebär
att det särskildastödetendastkan tillgodosespå den valdaskolan.
3. Övriga barn enligt följandeurvalsgrunderi angivenordning:
a) Elev som skabörja i förskoleklasseller årskurs1 somhar syskonpå
sammaskola kommandeläsår.Syskonförtur gäller för eleversomhar
minst en gemensamvårdnadshavare
eller är boendepå samma
adress.
b) För övriga eleversker urval genomlottning.

3(5)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016- 11-10 §100, reviderad 2018- 03-

8

Tidigare respektive senare skolstart

8.1.1

Fem åringar

Ett barnfår tas emoti förskoleklassredanhöstterminendet kalenderår barnetfyller fem år.
Vårdnadshavare
kan ansökaom tidigare start i förskoleklassför sitt barn.Rektorbeslutarom
barnetkan tasemoti förskoleklassenpå skolenhetenom:

1. det finns ledig platsi förskoleklassenefter att alla skolpliktiga barn
berettsplatspå skolenheten
, och
2. barnetbedömsha förutsättningarför att delta i utbildningeni
förskoleklass.Innanbesluttasskadialog förts mellan skolan,
förskolan/pedagogisk
omsorgoch vårdnadshavare.
8.1.2 Sex åringar
Ett barnfår börja fullgöra skolplikten i grundskolaneller grundsärskolan
höstterminendet kalenderårbarnetfyller sex år om:
1. barnethar gått ut förskoleklassen,eller
2. barnetsvårdnadshavare
begäratt barnetska få börja i någonav
dessaskolformerutan att först gått ut förskoleklassenoch barnet
bedömsha förutsättningarför det.
Beslutom tidigareskolstartför sexåringari grundskolanfattasav rektor.Beslutom
tidigareskolstartför sexåringari grundsärskolanbeslutasav utbildningsnämnden.

8.1.3 Sjuåringar
Barn som beviljats uppskjutenskolplikt och som skatasemot i grundsärskolanfår
börja fullgöra skolplikten i grundsärskolanutan att först ha gått ut förskoleklassenom
barnetsvårdnadshavare
ansökerom det hoskommunen.

9

Kö till skola

Om en elev inte erbjudsskolplaceringenligt sitt förstahandsvalkan elevenvälja att ståi kö
till just den skolan.Sådankö administrerasav centralförvaltning. När en platsi elevens
årskursblir ledig på skolanerbjudsdentill elevenenligt urvalsgrunderna1, 2 och 3 a. Den
fjärde urvalsgrundenför kön i dessafall är anmälningsdatum
för platsi kön. Sammaprinciper
gäller för elev som flyttar in i en skolasgrundplaceringsområde
eller önskarbyta menatt

4(5)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.
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skolanvid ansökningstillfälletinte har ledig platsi elevensårskurs.

10

Eleve r från andra kommuner

Eleverfolkbokfördai andrakommuneroch som vill gå i en kommunalskola i Värmdöhar
möjlighet till det om det finns platsefter att samtligaeleverfolkbokfördai Värmdöhar en
skolplacering.

11

Skriftligt

beslut och information

om öve rklagande

Elev som nekasplatspå denskola denönskargå på skafå ett skriftligt beslutav rektor,samt
informationom hur beslutetkan överklagastill Skolväsendets
överklagandenämnd.

5(5)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas och beslutas med stöd av Skollagen (2010:800) l 9 kap. 4, 5. 12 och

15 §§ samt 10 kap. 29-32 §§.
Uppföljning och uppdatering
Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

