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Kunskapsförvaltningen

Skolvalsregler för placering i kommunala skolor i
Sandvikens kommun
Bakgrund
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln får
göras om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts
(Skollagen 2010:800, 10 kap. 30 §).
Kunskapsförvaltningens regler vid skolplacering
Kunskapsförvaltningen har beslutat om vilka regler, utöver skollagens
bestämmelser, som ska gälla för placering i de kommunala skolorna.
Vårdnadshavare väljer skola genom att ange ett förstahands- och ett
andrahandsval. Målet är att alla vårdnadshavare ska få sitt förstahandsval.
När antalet platser på en skola är färre än antalet sökande ska ett urval
göras. Urvalet utgår ifrån kommunens tolkning av ”nära hemmet”. ”Nära
hemmet” innebär en relativ närhet för respektive elev. Ingen elev har
således en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit.
Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs centralt i
kommunen. Med avstånd avses den faktiska gång- eller cykelvägen till
skolan, inte fågelvägen.
I de fall två elever har lika avstånd från den sökta skolan ska hänsyn tas
till om det finns syskon på den aktuella skolan.
Placering i förskoleklass ger plats i den skola dit förskoleklassen hör.
Rektor fattar beslut om placering
Observera att om förstahandsvalet är en annan skola än den kommunala
skola som ligger närmast, kan inte närhetsprincipen hävdas för andrahandsvalet.
Beskrivning av närhetsprincipen
Närhetsprincipen innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra
närliggande skolor vägs i förhållande till andra elevers motsvarande
avstånd. Närhetsområdet för en elev varierar utifrån aktuellt
befolkningsunderlag.
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Elev 1 har sökt skola A och C. Elev 1 har 0,9 km till skola A och 2,1 km
till skola C.
Elev 2 har sökt skola A och B. Elev 2 har 0,4 km till skola A och 0,8 km
till skola B.
Skola A har endast plats för en av eleverna.
I det här fallet är det Elev 1 som får gå på skola A. Anledningen till detta
är att Elev 2 också har skola B i sin närhet. Elev 1 har ingen annan skola i
sin närhet, och skulle få mer än 2 km till skola B.
Resultatet blir detsamma även om Elev 2 har syskon på skola A, eftersom
Elev 1’s berättigade krav på placering i en skola nära hemmet inte får
åsidosättas (Skollagen 2010:800, 10 kap. 30§).
Placeringsgång
Under februari ansvarar rektor vid placeringsskolan för att
vårdnadshavaren informeras om barnets placering och inbjuds till skolan.
Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar
får överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd om placeringen
skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter
för kommunen.
OBS! I de fall det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrift
innan barnet/eleven skrivs in i förskolan/skolan.
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