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Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för ansökan till och placering vid kommunal
skola i Ekerö kommun
Dnr BUN21/94

Skolansökan
Skolansökan ska göras av vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklassen. Alla barn som är
folkbokförda i Ekerö kommun är garanterade en plats på någon av kommunens skolor. På Ekerö finns
även fristående skolor.
När skolansökningsperioden öppnar, vilket normalt sker i månadsskiftet januari-februari, tilldelas alla
barn en reserverad plats på en kommunal skola. Gäller ansökan en annan kommunal skola på Ekerö
kan ansökan tillmötesgås i mån av plats. Finns det fler sökanden än skolan har plats för tillämpas
kommunens urvalsgrunder, se nedan. Gäller ansökan en fristående skola gäller den fristående
skolans regler för antagning.
För elever som går på en kommunal skola som inte har nästkommande årskurs (årskurs 4 eller
årskurs 7) är eleven garanterad en plats på angiven skola med nästkommande årskurs utifrån
upptagningsområde. Skulle en elev önska en annan skola inför nästkommande årskurs får en ansökan
om skolbyte göras.

Skolupptagningsområde och reserverad skolplats
Grundregeln i samband med skolansökan och placering i förskoleklass och grundskola är att
tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål om skola samt en elevs rätt till en skolplacering nära
hemmet.
I samband med skolvalet erbjuds varje barn en plats på en reserverad skola, vilket betyder att barnet
har en garanterad plats på denna skola. Vilken skola som blir elevens reserverade skola bestäms
utifrån elevens folkbokföringsadress samt om särskilda skäl finns för en elev att placeras på en viss
skola utifrån elevens specifika stödbehov.
Ekerö kommun tillämpar principen om skolupptagningsområde för att säkerställa skollagens krav på
att elever har rätt till en skolplacering nära hemmet. Skolupptagningsområdet är en skolas
geografiska närområde och det fastställs inför varje skolansökningsperiod. Skolupptagningsområdet
bestäms utifrån antalet blivande förskoleklassbarn, trafikförhållanden samt antalet platser på skolan.
Utgångspunkten är att år från år göra så få förändringar som möjligt i skolupptagningsområdena.
Men om antalet blivande förskoleklassbarn ökar i sådan utsträckning att alla inte kan garanteras en
plats på skolan i aktuellt upptagningsområde måste upptagningsområdet justeras.
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Urvalsgrunder vid ansökan till förskoleklass
Om en skola har fler sökanden än den har plats för måste ett urval göras. I och med att kommunen
reserverar en skolplats enligt beskrivningen ovan gäller följande urvalsgrunder i Ekerö kommun i
samband med ansökan till förskoleklass.
1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov att
placeras vid en viss skolenhet.
2. Barn boende i skolupptagningsområdet.
3. Barn som ska börja förskoleklass och som har syskon i årskurs 1-3 på den aktuella
skolan det läsår barnet ska börja.
4. Relativ närhet.
5. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
6. Barn folkbokförda i annan kommun.
Om barn som bedöms var i behov av särskilt stöd har behov av en viss skolplacering har dessa barn
förtur till en skola. Det är rektor på mottagande skola som ansvarar för bedömningen och
bedömningen ska göras i samråd med rektor på avlämnande förskola/skola och Central elevhälsa.
Andra elevers berättigade krav på en placering i en skola nära hemmet får enligt skollagen inte
åsidosättas. Detta brukar allmänt benämnas som närhetsprincipen eller närhetsgarantin. Ekerö
kommun tillämpar närhetsprincipen genom att alla barn inför förskoleklassen garanteras en plats på
en skola utifrån folkbokföringsadress. Önskas annan skola erbjuds det i mån av plats. Finns fler
sökanden än antalet platser tillämpas urvalsgrunderna enligt p. 3 och nedåt. Relativ närhet betyder i
korthet att om två elever önskar plats på samma skola men det endast finns plats för en av eleverna
mäts barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa
skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan och den elev som får det högsta värdet får
platsen.

Kö och byte av skola
Om plats inte har kunnat erbjudas enligt önskemål i samband med skolansökan kan vårdnadshavare
välja att ställa barnet i kö till önskad skola. Så snart en plats blir ledig tilldelas platsen utifrån
kommunens urvalsgrunder. Kön administreras centralt av barn- och utbildningsförvaltningen. Kön är
aktuell under innevarande läsår och har eleven inte fått önskad plats under denna tid får
vårdnadshavarna ställa barnet i kö på nytt läsåret efter. Samma principer gäller för elev som flyttar in
i en skolas upptagningsområde eller önskar byta till en skola som vid det aktuella tillfället inte har en
ledig plats.
Ansökan om byte av skola till annan kommunal skola kan göras när som helst under året. Byte av
skola tillgodoses i mån av plats.

Grundsärskolan
Grundsärskolan i Ekerö finns vid Ekebyhovskolan. Mottagande i grundsärskolan prövas av
hemkommunen och i Ekerö kommun sker detta genom beslut på delegation av chefen för Central
elevhälsa.
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Tidigare respektive senare skolstart
Femåringar
Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.
Vårdnadshavare kan ansöka om tidigare start i förskoleklassen för sitt barn. Rektor beslutar om
barnet kan tas emot i förskoleklassen på skolenheten om:
1. Det finns ledig plats i förskoleklassen efter att alla skolpliktiga barn beretts plats på
skolenheten, och
2. Barnet bedöms ha förutsättningar för att delta i utbildningen i förskoleklass. Innan
beslut tas ska dialog föras mellan skolan, förskolan/pedagogisk omsorg och
vårdnadshavare.

Sexåringar
Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år. Men ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan eller grundsärskolan
höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år om:
1. Barnet har gått ut förskoleklassen, eller
2. Barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i grundskolan eller grundsärskolan utan att
först gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det.
Beslut om tidigare skolstart för sexåringar i grundskolan fattas av rektor. Beslut om tidigare skolstart
för sexåringar i grundsärskolan beslutas på delegation av chefen för Central elevhälsa.

Sjuåringar
I grundsärskolan finns ingen förskoleklass men många barn som ska gå i grundsärskolan kan gå i en
förskoleklass som hör till en grundskola. För barn som ska gå i grundsärskolan finns en möjlighet att
börja fullgöra skolplikten vid sju års ålder utan att först gått ut förskoleklassen, om vårdnadshavarna
begär det. De kan då gå direkt från förskolan till grundsärskolan vid sju års ålder, vilket innebär ett
beviljande om uppskjuten skolplikt.

Elever från andra kommuner
Elever folkbokförda i andra kommuner och som vill gå i en kommunal skola på Ekerö har möjlighet till
det om det finns plats efter att samtliga elever folkbokförda i Ekerö kommun har en skolplacering. En
elev från en annan kommun kan ha rätt gå i en kommunal skola på Ekerö om eleven med hänsyn till
sin personliga förhållanden har särskilda skäl till det.

3

