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KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH 
FAMILJEDAGHEM 
 

Ansökan 
Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också 

erbjudande om plats. 

 

För att logga in på webbplatsen behöver du en e-legitimation. Om du är folkbokförd i 

Vallentuna kan du logga in på en gång på webbplatsen. Är du inte folkbokförd i 

Vallentuna måste du först ansöka om ett konto. 

 

På webbplatsen kan du också välja/byta skola, säga upp förskole- och 

fritidshemsplats, ändra schema på förskola och fritids, lämna inkomstuppgifter med 

mera. 

Vem får ansöka om plats 
Du som är folkbokförd i Vallentuna eller som är på väg att flytta hit är välkommen att 

ansöka om plats. 

På väg att flytta hit 

När du kan styrka ditt kommande boende här i Vallentuna är du välkommen att ställa 

dig i kö. Ansök först om plats.  

 

Scanna/kopiera sedan förstasidan på ditt hyres-/köpe-/entreprenadkontrakt och 

skicka det till oss. Enklast är att göra detta via e-post skolval@vallentuna.se. Du 

kan också skicka in kontraktet per post till Vallentuna kommun, Barn- och 

ungdomsförvaltningen, Box 29, 186 21 Vallentuna. Ange gärna barnets 

personnummer, så att vi lätt kan matcha kontrakt mot ansökan. 

 

Skicka in kopian senast 14 dagar från det att du ställde ditt barn i kö. Då får du det 

datum som du ställde barnet i kö som ködatum. Dröjer det längre än 14 dagar får du 

det datum som hyres-/köpe-/entreprenadkontrakt kommer till Barn- och 

ungdomsförvaltningen som ködatum. 

Korrekta uppgifter 
De uppgifter du lämnar på Skolvalssidan används för planering av förskoleplatser och 

för erbjudande av plats på kommunal och fristående verksamhet. Därför måste du se 

till att önskat startdatum är korrekt samt att kontaktuppgifter som e-postadress och 

telefonnummer stämmer.  

http://www.vallentuna.se/skolval
mailto:skolval@vallentuna.se
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Barnet ska ha ett 10-siffrigt personnummer 
När ditt barn har fått sitt kompletta personnummer kan du ställa barnet i kö. 

Platstillgång 
Varje förskola ansvarar för administration av sin egen kö. Har du frågor om 

platstillgång kontaktar du köansvarig på förskolan. 

Besök på förskolorna 
Besök gärna förskolorna du ställer dig i kö till. Ring till förskolan och boka ett besök. 

Ködatum 
Det datum du registrerar din ansökan på Skolvalssidan gäller som ködatum. Vilket 

ködatum du har ser du på Skolvalssidan under Startsida, mina ärenden. 

Antal alternativ 
Du får stå i kö till 5 st förskolor. Tänk på att minst ett av dina alternativ måste 

vara kommunalt för att den kommunala platsgarantin ska gälla. 

Kommunal platsgaranti 
När du anmäler önskemål om en kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet 

plats på en förskola inom 4 månader. Kommunen erbjuder en plats vid en förskola så 

nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn tas till vårdnadshavarnas 

önskemål. 

Rangordna dina alternativ 
Dina 5 alternativ ska rangordnas. Nummer 1 är den förskola du vill att ditt barn ska 

börja på i första hand. Nummer 5 är det alternativ du vill att ditt barn ska börja på i 

sista hand. 

Byta rangordning/lägga till alternativ/ta bort alternativ 

Ködatumet följer med barnet, vilket innebär att du kan lägga till eller dra ifrån 

alternativ med bibehållet ködatum. Tänk dock på att om du lägger till ett alternativ 

under erbjudandeperioderna kan förskolorna inte garantera att de har plats åt ditt 

barn. Erbjudandeperioderna hittar du under huvudrubriken platserbjudande och 

underrubriken erbjudandeperioder. 

 

Ändrar du ditt önskade startdatum behåller du också ditt ködatum. 

Stå kvar i kön 
Har du fått ditt förstahandsval har du inte rätt att stå kvar i kön. 

 

Har du fått ditt alternativ 2-5 får du, med samma ködatum, stå kvar på val 

överstigande det du har fått plats på. 
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Syskonförtur 
Har ditt barn syskon som redan går på förskola har syskonet företrädesrätt till samma 

förskola som det äldre syskonet. Om det äldre syskonet har slutat på förskolan när det 

yngre syskonet börjar gäller inte syskonförtur. Syskonförtur gäller inte mellan 

förskola och skola. 

Barn i behov av särskilt stöd på grund av 

fysiska, psykiska eller andra skäl 
Barn i behov av särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl erbjuds 

skyndsamt förskola. 

Ändra önskat startdatum 
Om du behöver ändra ditt önskade startdatum behåller du ditt ködatum. 

Byte mellan förskolor 
Om du vill byta förskola ska du ställa dig i kö. 

Innan du skrivs in på den nya förskolan måste du styrka att du har sagt upp din 

nuvarande plats. Detta gör du genom att ge den nya förskolan en kopia på din 

uppsägning på Skolvalssidan. Byter du mellan två kommunala förskolor behöver du 

inte säga upp platsen. 

Avsteg från köreglerna 
De fristående förskolorna kan göra avsteg från köreglerna om snedfördelning i 

gruppsammansättningen kan påvisas. Avsteg från köreglerna dokumenteras. 

Vad finns registrerat i kön 
Under Startsida, mina ärenden visas vad som finns registrerat i vårt kösystem. 

Vår webbplats visar inte vilken plats du har i kön. Vill du ha mer information om din 

plats i kön kontaktar du respektive förskola du köar till. 

Föräldrar som önskar plats utanför kommunen 
Föräldrar som önskar plats utanför kommunen ansöker direkt till förskolan eller den 

kommun som förskolan ligger i. Förskolan söker sedan peng från Vallentuna 

kommun. 

Flytt ut ur kommunen 
Om du flyttar ut ur kommunen har du längre inte rätt att stå kvar i vår kö och vi 

raderar din ansökan. 

Platserbjudande 
Det är varje förskola som erbjuder plats. Vill du veta hur du ligger till i kön kontaktar 

du förskolorna du köar till. 
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Förskolornas målsättning är att du ska få besked om var ditt barn ska börja senast 

3 månader innan barnet ska börja. Kan de fristående förskolorna inte erbjuda plats 

ska du få besked om detta senast 3 månader innan önskat startdatum. 

 

Största intaget av barn är i augusti, då de barn som ska börja i förskoleklass i skolan 

slutar. 

 

Erbjudandeperioder 

 

Önskat startdatum Erbjudande går ut 

Augusti och september Februari 

December/januari/februari Oktober 

Övriga tider 3 månader innan önskat startdatum 

Barnet måste ha fyllt 1 år när det börjar på förskola 
När barnet har fyllt ett år kan det börja på förskola. 

Hur får du ditt erbjudande 
Du får ditt erbjudande via Skolvalssidan.  

Webbplatsen skickar en e-post till registrerad e-postadress om att ett erbjudande 

väntar på Skolvalssidan. Se därför till att din e-postadress är korrekt! Logga in och 

besvara platserbjudandet. 

Hur besvarar du ditt erbjudande 
Erbjudandet besvaras via Skolvalssidan. Du hittar det under Startsida, Mina ärenden. 

Du kan:  

 

Acceptera 

Du tackar ja till ditt val och vill inte längre stå kvar i kö. 

Om du har fått plats på ditt förstahandsval har du inte rätt att stå kvar i kön. 

 

Avstå 

Du avstår från detta val och du står inte längre i kö till detta alternativ. 

 

Acceptera, behålla köplats 

Du tackar ja till alternativet och står kvar i kön på val överstigande det du har fått 

plats på. 

Vilken avdelning börjar mitt barn på? 
Förskolan erbjuder en plats på förskolan. Vilken avdelning ditt barn får plats på får du 

veta av förskolan innan inskolning. 
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Svarstid på platserbjudande 
Svarstiden på ett erbjudande är 10 dagar. Ibland, om förskolorna behöver ha svar med 

kort varsel, kan svarstiden vara nedkortad till 7 dagar. 

Obesvarat platserbjudande 
Besvarar du inte ett platserbjudande inom svarstiden går platsen vidare till nästa barn 

i kö. Du raderas från detta alternativ. 

Avstå ett platserbjudande 
Avböjer du ett platserbjudande raderas du från detta alternativ. 

Avstå ett platserbjudande och ändra önskat startdatum 
Om du vill stå kvar i kön på det erbjudna alternativet ska du först avstå platsen. 

Därefter lägger du till alternativet på nytt och anger vilket datum du vill börja på 

förskolan. Du behåller din kötid. 

Tillträde av platsen 
Platsen ska tillträdas senast 2 veckor från erbjudandedatum. 

Vill du tillträda platsen senare än 2 veckor görs detta i överenskommelse med 

förskolan. De fristående förskolorna kan då inte garantera att det finns lediga platser. 

Förfrågan om att stå kvar i kön 
Vallentuna kommun skickar köförfrågan 2 gånger per år till de föräldrar som står 

kvar i kön på sina val överstigande det de har fått plats på. Köförfrågan skickas ut via 

post. Ditt svar gör du på Skolvalssidan. 

 

Vill du stå kvar i kön flyttar du fram önskat startdatum till det datum du vill byta 

förskola. Störst chans att byta förskola är i augusti, då 6-åringarna börjar skolan. 

Vill du inte stå kvar i kön klickar du på radera ansökan. 

 

Loggar du inte in och tar ställning till köförfrågan tolkar vi detta som att du inte vill 

stå kvar i kön och raderar därför köposten. 


