Tillämpningsföreskrifter
vid val av förskoleklass och grundskola

Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-25

Kommunens skyldighet
Kommunen är skyldig att se till att alla barn som bor i kommunen har en plats i skolan från
och med förskoleklass till och med årskurs 9. Förskoleklassen är frivillig men från och med 7
års ålder råder skolplikt, vilket innebär att alla barn måste gå i skolan. Fristående skolor måste
ansöka om godkännande hos Skolverket för att få starta verksamhet.
Salem tillämpar kundval
I Salems kommun har vårdnadshavare i enlighet med skollagen rätt att välja skola för sitt barn,
både vad gäller förskoleklass och grundskola. Salems kommun tillämpar syskonförtur om
antalet sökande är fler än antalet platser.
Placering av elever av särskilda skäl
Elever som har särskilda skäl att gå vid en viss skola enligt kommunens barn- och
elevhälsoplan har alltid företräde. Beslut om sådan placering fattas av rektor efter samråd i
barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.
Placering av elever i särskild undervisningsgrupp, särskild skola utanför kommunen eller
särskola
Vissa elever behöver på grund av olika funktionsnedsättningar gå i särskola, få en särskild
placering i en skola i annan kommun eller i en särskild undervisningsgrupp. Det är den centrala
elevhälsan i kommunen som hjälper till att hitta den skola som bäst kan möta elevens behov.
Det finns en barn- och elevhälsoplan som reglerar hur beslut ska fattas.
Vid val av förskoleklass till läsårets start i augusti:
Alla vårdnadshavare ska göra tre aktiva val av skola via kommunens webbplats senast den
första februari det år som barnet ska börja i förskoleklass. Om det inte är fler sökande än
platser, tilldelas barnet plats i den skola som valts i första hand. Kan inte förstahandsvalet
tillgodoses så gäller andrahandsvalet, och så vidare. Det är rektor som beslutar om den inre
organisationen, dvs hur många klasser/grupper och elever som skolan ska ha, i enlighet med
rådande skollag.
Principer för mottagande
Om antal sökande överstiger antal platser för den skola som valts i första hand gäller principer
för mottagande i följande prioritetsordning:
1. Elevvårdande skäl
2. Syskonförtur
3. Närhet
Enligt skollagen har alla elever rätt till en skolplacering nära hemmet om de har önskat det.
Någon definition av vad som är “nära hemmet” finns inte och blir därför en bedömningsfråga för
rektor. Det innebär att en elev kan erbjudas en plats i en annan skola än den närmaste.
Observera att de fristående grundskolorna i kommunen kan ha andra regler för mottagande än
vad som gäller för de kommunala.

Vid val av förskoleklass eller skola vid annan tidpunkt
1. Vårdnadshavare som bor i en annan kommun och vill att deras barn ska gå i skola i
Salem ansöker om plats genom att fylla i en blankett som hämtas på Salems kommuns
hemsida och skickar in den till kommunen.
2. Vid ansökan om plats inför flytt till Salem, ska rektor på den skola där plats önskas
kontaktas direkt. Om det inte finns plats vid den önskade skolan ska rektor hänvisa till
annan närliggande skola som har plats.
3. Det är rektor som bestämmer om eleven kan tas emot eller inte.
Vid byte av förskoleklass eller skola inom kommunen
1. Byte av skola bör endast ske i samband med ett nytt läsår. Om särskilda skäl finns kan
byte ske inför ny termin.
2. Vid önskemål om byte skall rektor på den skola som man önskar byta till kontaktas.
3. Det är rektor som bestämmer om eleven kan tas emot eller inte.
Om man inte gör ett aktivt skolval
Den som inte gör ett aktivt skolval kommer att erbjudas en plats först när de som är folkbokförda
i kommunen har gjort ett aktivt val och erbjudits en skolplacering. Det innebär att skolplacering
kan erbjudas i annan skola än den närmaste.
Val av skola för elever i annan kommun sker via särskild blankett; Ansökan om att fullgöra
skolgång i annan kommun. Blankett finns på kommunens hemsida.

