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Information om val av skola
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1. Sammanfattning
Perioden för val av skola är mellan den 8 januari och den 9 februari 2021.
Du väljer skola på www.vallentuna.se/skolval. Där ser du också ditt barns
reserverade skolplats. För att logga in behöver du en e-legitimation.
Alla vårdnadshavare måste välja skola.
Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på senast den 12 mars 2021
via e-post.

2. Vilka måste välja skola
Val av skola görs av vårdnadshavare med barn som ska börja i:



Förskoleklass
Årskurs 7 och som går i en skola som har klasser till årskurs 6

2.1 Förskoleklass
Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn
som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.
Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra
del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar
och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska
också gälla förskollärare och fritidspedagoger.
Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för
det kan barnet istället få börja direkt i årskurs 1. Om du vill att din sexåring ska börja
årskurs 1, kontakta skolan du vill att barnet ska börja på samt barn- och
ungdomsförvaltningen.

2.2 Val till årskurs 7
Vårdnadshavare till elev som går i skolor som har klasser till årskurs 6 måste välja
skola.
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3. Hur går valet till
3.1

Var och när väljer du skola

Du väljer skola på www.vallentuna.se/skolval. Där ser du också ditt barns
reserverade skolplats. För att logga in på webbplatsen behöver du en e-legitimation.
Perioden för val av skola är mellan 8 januari – 9 februari 2021.

3.2

Skolornas informationsmöten

Informationsmöten kommer tyvärr inte att kunna utföras till skolvalet 2020/2021 på
grund av rådande pandemi, Vallentuna kommun hänvisar därför till skolornas
websidor och till skolornas kontaktpersoner för alternativ till besök och
informationsmöten.
Inbjudan till skolval skickas till berörda vårdnadshavare i anslutning till skolvalets
öppnande i början på januari 2021.

3.3

Reserverad skolplats

Kommunen garanterar en skolplats åt ditt barn i närheten av hemmet. Den
reserverade skolplatsen baseras på barnets folkbokföringsadress.
Du ser ditt barns reserverade skolplats när du loggar in på
www.vallentuna.se/skolval.

3.4

Ansökan

Du väljer skola på www.vallentuna.se/skolval.
Alla vårdnadshavare måste välja skola.
När du loggat in med din e-legitimation kan du:




Tacka ja till reserverad skola.
Söka till andra skolor än reserverad skola.
Även om du väljer att söka till andra skolor än reserverad skola är ditt barn
ändå garanterad en plats på reserverad skola.
Tacka nej.
Vill du inte göra ett val av skola i Vallentuna för att familjen flyttar från
kommunen, tackar du nej till skolplats. Ditt barn har då ingen skolplats i
kommunen.
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För att ditt val av skola ska vara korrekt, måste barnets vårdnadshavare välja. Den ena
vårdnadshavaren gör valet på webbplatsen och godkänner samtidigt valet. Den andra
vårdnadshavaren tar sedan ställning till valet på webbplatsen.
Om barnets vårdnadshavare inte är överens om valet av skola, erbjuder vi ditt barn en
plats på reserverad skola.

3.5

Ansökan till friskolor i Vallentuna eller skolor
utanför kommunen.

Vårdnadshavare kan välja en fristående skola för sitt barn i stället för en kommunal
skola.
Vårdnadshavare som vill välja en fristående skola (i eller utanför kommunen) eller en
skola i en annan kommun med kommunal huvudman och har en bekräftad placering
på den fristående skolan ska ange detta i skolvalet såsom ”annan skola utanför
kommunen”. Vårdnadshavarna kontaktar själva den aktuella skolan för att få
information om exempelvis antagningsförfarande och platstillgång.
Oavsett bör vårdnadshavaren i skolvalet även fylla i andra- och tredjehandsval, för det
fall eleven inte antas till den fristående skolan.
Om eleven får plats på den fristående skolan ska vårdnadshavaren meddela
Vallentuna kommun detta.
Om eleven får plats på den fristående skolan eller en skola i en annan kommun med
kommunal huvudman, ska vårdnadshavaren meddela Vallentuna kommun detta.
Fristående skolor inom Vallentuna kommun finns med i skolvalet och kan väljas på
samma sätt som Vallentuna kommuns kommunala skolor.
Vill du söka till en friskola inom kommunen ansöker du direkt till friskolan. Du gör
också ditt val av skola på www.vallentuna.se/skolval.
Väljer du att söka en skola utanför kommunen måste du också göra ditt val på
www.vallentuna.se/skolval. Detta innebär inte att ditt barn får en plats på sökt
skola utan du måste själv ansöka till friskolan eller den andra kommunen.
Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats.

3.6

Antagningsregler

Det fria skolvalet innebär att elevens hemkommun är skyldig att ordna en plats i
skolan för alla barn som har rätt till utbildning och att elevens vårdnadshavare har
rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså
inte begränsad till den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Hur många elever
som får plats på en kommunal skola bestämmer kommunen.
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Ibland är antalet sökanden till en skola fler än antalet platser på skolan. I skolvalet
har därför vårdnadshavaren möjlighet (och rekommenderas) att fylla i ett andra- och
ett tredjehandsalternativ. Det kan vara så att alla elever som har en skola som
reserverad skola accepterar sin plats och att skolan inte kan erbjuda andra elever
plats. Om det dock finns platser kvar, gör kommunen ett urval utifrån dessa riktlinjer:

3.6.1 Val till förskoleklass
Nedan följer urvalskriterierna för val till förskoleklass. Kriterierna ska tillämpas i
fallande ordning (1-4).
1. Närhetsprincipen
2. Syskonförtur (årskurs F-3)
3. Syskonförtur (årskurs 4-6)
4. Lottning

Syskonförtur gäller endast om eleven har syskon i någon eller flera av årskurserna
F-3 – respektive årskurs 4-6 under pågående skolval.
Lottning sker endast när ingen av de föregående urvalskriterierna kan urskilja vem
eller vilka elever som ska erbjudas en plats. Vid lottning ska den rutin som barn- och
ungdomsförvaltningen upprättat följas.

3.6.2 Val till årskurs 7
Nedan följer urvalskriterierna för val till årskurs. Kriterierna ska tillämpas i fallande
ordning (1-2).
1. Närhetsprincipen
2. Lottning

Lottning sker endast när ingen av de föregående urvalskriterierna kan urskilja vem
eller vilka elever som ska erbjudas en plats. Vid lottning ska den rutin som barn- och
ungdomsförvaltningen upprättat följas.
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3.7

Vad händer om du inte väljer skola?

Om du inte väljer skola placerar vi ditt barn på reserverad skola.

4. Fritidshem
Om du behöver fritidshemsplats ansöker du om detta i samband med skolvalet.
Har ditt barn idag en förskoleplats och behöver fritids behöver du inte säga upp
platsen på förskolan. Placeringen på förskolan avslutas 31 juli och placeringen på
fritids påbörjas 1 augusti.

5. Uppsägning av förskoleplats
Om du inte behöver fritidshemsplats till hösten behöver du säga upp din plats på
förskolan via www.vallentuna.se/skolval
Om du inte säger upp platsen kommer den automatiskt att avslutas 31 juli.

6. Besked om skolplats
Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på senast den 12 mars 2021
via e-post. Beskedet ser du också på www.vallentuna.se/skolval.
Under våren kommer du att få mer information från den skola ditt barn har fått plats
på.

7. Modersmål
Undervisning i modersmål kan ges i årskurs 1–9. Det är rektorn på elevens skola som
tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

8. Skolskjuts
Elev i förskoleklass till årskurs 9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan få
skolskjuts, främst i form av SL-kort. Eleven måste vara folkbokförd i Vallentuna.
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts.
Mer information om skolskjuts samt länk till den digitala ansökningen hittar du på
https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/resor-ochinneboende/skolresor-skolskjuts/
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Ansökan görs inför varje nytt läsår och senast 30 april för att vara garanterad
skolskjuts vid läsårsstarten i augusti.

9. Kontakt
Om du har frågor om hur valet går till är du välkommen att kontakta barn- och
ungdomsförvaltningen på telefon 08-587 850 00 eller e-post
skolval@vallentuna.se
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