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Val av skola i Sigtuna kommun
Så långt som möjligt försöker Sigtuna kommun tillgodose vårdnadshavares önskemål
om skola. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan vårdnadshavares andraeller tredjehandsval komma i fråga.
De fristående skolorna har sina egna regler för placering och ansökan görs direkt till
den fristående skola där vårdnadshavare önskar att barnets ska gå. Det kan vara
viktigt att ta kontakt med respektive skola för att se vilka antagningsregler de har.
För de kommunala skolorna beslutar barn- och ungdomsnämnden vilka regler som
ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Enligt skollagen ska en elev placerad på
den skola som vårdnadshavaren önskar.
Önskemålet till förskoleklass får frångås om:


den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en
placering nära hemmet.

Önskemålet till årskurs 7 får frångås om:


den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en
placering nära hemmet.



den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller



det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

I Sigtuna kommun bygger bedömningen av en elevs rätt till en placering på en skola
nära hemmet på gällande skolvalsområden, se bilaga.

Hur går skolvalet till?


Skolvalet genomförs via e-tjänst på www.sigtuna.se/skolval under
skolvalsperioden.



Om en elev har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna aktivt
göra ett skolval i e-tjänsten. Om den andra vårdnadshavarn inte gör ett val får
eleven plats enligt skolvalsområde.



Vårdnadshavarna kan ange tre alternativ och rangordna dessa som 1:a, 2:a
och 3:e handsval. Var noga i valet av skolor eftersom det kan hända att ni inte
får plats på den skola ni valt i första hand. I så fall kan skolan ni valt i andra
eller tredje hand bli aktuell istället.



När eleven är placerad på en viss skola, beslutar rektorn sedan i
organisatoriska och pedagogiska frågor, exempelvis allt som rör klass- och
gruppsammansättning, lärare eller pedagogisk inriktning.
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Vilka ingår i skolvalet?


Skolplikten (obligatorisk förskoleklass) gäller från höstterminen det
kalenderår som barnet fyller sex år.



Alla elever som ska börja årskurs 7.

Barn som går i förskoleklass på en viss skola har rätt att gå kvar i grundskolan på
samma skola.

Placering i förskoleklass
Om en skola inte har plats för samtliga elever i förskoleklass som vill gå där måste
kommunens egna urvalsgrunder tillämpas
1. Boende inom skolvalsområde
2. Elever med synnerliga skäl efter individuell prövning
3. Syskonförtur
4. Absolut närhet

Placering i åk 7
Om en skola inte har plats för samtliga elever i som ska börja årskurs 7 som vill gå
där måste kommunens egna urvalsgrunder tillämpas:
1. Skoltillhörighetsområde
2. Elever med synnerliga skäl efter individuell prövning
3. Syskonförtur
4. Absolut närhet

Hur får jag en plats på fritidshemmet?
Barn som har en heltidsplacering på förskola tilldelas automatiskt en plats på
fritidshemmet på den skola där barnet får skolplacering. Om någon av
vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på
fritidshemmet.
Om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande, föräldraledig eller får förändrad
inkomst är de skyldiga att registerna detta via e-tjänsten:
www.sigtuna.se/sokforskolafritids.
Om barnet inte har en plats i förskola, kan vårdnadshavarna ansöka om
fritidshemsplats via e-tjänsten: www.sigtuna.se/sokforskolafritids.
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Urvalsgrunderna
Boende inom skolvalsområde
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen skolvalsområden för skolvalet, se
bilaga.

Skoltillhörighetsområde
Elever folkbokförda i Sigtuna kommun och som går sista året på följande skolor har
en garanterad skoltillhörighet i åk 7 enligt nedan.
Mottagande skola

Skolenheter

Ekillaskolan

Norrbackaskolan

7

Råbergskolan

7

Tingvallaskolan

7

Sätunaskolan

7

Centralskolan

7

Skepptuna skola

7

Odensala skola

7

S:ta Gertruds skola

7

S:t Pers skola

7

Steningehöjdens skola

7

Galaxskolan

7

Centralskolan

S:t Olofs skola
Steningehöjdens
skola

Mottagande årskurs

Elever med synnerliga skäl efter individuell prövning
Vissa undantag kan göras för elever med synnerliga skäl. Detta kräver en skriftlig
ansökan till barn- och ungdomsförvaltningen där de synnerliga skälen anges.
Ansökan ska göras senast under skolvalsperioden.
Synnerliga skäl kan exempelvis vara:


Barn som går på dygnet-runt-förskola på Lyan har garanterad plats vid
Norrbacka skola om vårdnadshavaren önskar det för att kunna fortsätta
nyttja kvälls/nattomsorg. Barn som går på kvällsförskolan Delfinen har
garanterad plats vid Eddaskolan om vårdnadshavare önskar det för att kunns
fortsätta nyttja kvälls/nattomsorg.



Elever i behov av extraordinärt särskilt stöd som endast kan tillgodoses på en
specifik skola.

Placering på grund av att en elev har synnerliga skäl prövas i varje enskilt fall och
tillämpas restriktivt.
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Syskonförtur
Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj boende på samma
folkbokföringsadress.
Syskonförtur gäller biologiska syskon boende på olika adresser.
Syskonförtur gäller inte om det äldre syskonet går i åk 6 eller åk 9 på den aktuella
skolan.

Absolut närhet
Om två elever utanför ett skolvalsområde önskat samma skola ges den elev som bor
närmast skolan platsen, om det finns lediga platser på skolan.

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett val?
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.
Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet
trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon
anledning, exempelvis om det finns två vårdnadshavare och dessa är inte överens om
valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett aktivt och giltigt skolval
placeras barnet på skola enligt aktuellt skolvalsområde.

Elever från andra kommuner som vill gå i en kommunal
skola i Sigtuna kommun
Elever som har en annan kommun som hemkommun och som vill gå i en kommunal
skola i Sigtuna kommun har möjlighet till detta i mån av plats på skolan.
Förutsättningen är dock att Sigtuna kommun accepterar den ersättning elevens
folkbokföringskommun erbjuder.
Ansökan sker till respektive skola och beslut fattas av rektor utanför skolvalet.

Elever från Sigtuna som vill gå i en skola i annan
kommun
Du kan som vårdnadshavare ansöka om en skolplats i en annan kommun, både på
kommunala och fristående skolor. Som vårdnadshavare kontaktar du själv den skola
du vill ansöka till och undersöker om skolan kan ta emot ditt barn. Du får en
blankett av skolan/kommunen, som du fyller i och skickar till barn-och
ungdomsförvaltningen i Sigtuna.
En förutsättning är dock att den mottagande skolan/kommunen accepterar den
ersättning Sigtuna kommun erbjuder. Undantaget är Adolf Fredriks musikklasser,
Kungliga svenska balettskolan, Rödabergsskolans engelska klasser, International
School of Stockholm, Nytorpsskolans Roma Kulturklass samt Vasa Reals Judiska
profil där Sigtuna kommun accepterar att betala Stockholms skolpeng. Dessa skolor
har riksintag och kommunen är därför skyldig att betala den faktiska skolpengen.
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Överklagandehänvisning
Om vårdnadshavaren är missnöjd med den beslutade skolplaceringen kan detta
beslut överklagas. Detta görs skriftligt och i överklagandet ska man skriva vilket
beslut som överklagas och varför. Överklagandet ska även innehålla
kontaktuppgifter.
Att man inte fått önskad skolplacering kan bero på tre olika saker:
1. Att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet,
2. Placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen (ex. skolan är full),
3. Att eleven inte kan placeras på den önskade skolenheten med hänsyn till
övriga elevers trygghet och studiero.
Överklagandet hanteras olika beroende på vilket skäl som beslutet har fattats på.
Beslut enligt punkt 1 hanteras av Förvaltningsrätten i Uppsala enligt reglerna om
laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut enligt punkt 1 ska överklagandet
skickas direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagandet ska ha inkommit inom
tre veckor från att det justerade protokollet anslagits på kommunens officiella
anslagstavla.
Beslut enligt punkt 2 och 3 hanteras av Skolväsendets överklagandenämnd. Om du
vill överklaga ett beslut enligt punkt 2 eller 3 ska överklagandet skickas till barn- och
ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun, 195 85 Märsta. Överklagandet ska ha
inkommit inom tre veckor från att ni fick del av beslutet.
Kommunen tar ställning till om överklagandet inkommit i rätt tid och om det finns
skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras skickas ärendet vidare till
Skolväsendets överklagandenämnd.
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Bilagor:
1. Skolvalsområden förskoleklass höstterminen 2019
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