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Barn- och ungdomsnämnden

Skolval ansökningsförfarande, placeringsregler och
urvalskriterier
Ärendebeskrivning

Inför varje skolvalsperiod revideras placeringsregler och urvalskriterier för skolvalet i
Alingsås kommun. Skolvalet pågår framförallt mellan 15 november – 15 december
varje år. Enligt rättspraxis har kommunen inte rätt att särbehandla elever som inte har
gjort ett skolval. Kommunen arbetar därmed aktivt för att få in ansökningar.
Förvaltningens yttrande
Varje kommun behöver besluta om kriterier för att klargöra hur antagning sker när det
finns fler sökande än lediga platser dvs platsbrist på en skola. Om en skolenhet blir
full ska samtliga inkomna ansökningar likvärdigt utifrån urvalskriterierna.
I första hand ska elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna
önskar att eleven ska gå i.
Inför ansökan till läsår 20/21 sker inte några förändringar i nuvarande regelverk.
Ändringar kan eventuellt behöva göras om rättspraxis ändras.
Förtydliganden gjorda i urval och placeringsreglerna för placering på skolenhet


Elever inskrivna på en F-3 skolenhet antas gå kvar i skolenheten med årskurs
4-6.



Förtydligande kring urvalskriteriet särskilda behov. För att en elev ska bli
placerad med anledning av särskilda behov krävs utredning av berörda
rektorer (förskola/skola) och Elevhälsoteam. Underlag måste peka på att
skolgången inte kan fullgöras på ett likvärdigt sätt för eleven, på en annan
skolenhet. Särskilda behov innefattar exempelvis inte var kompisarna går i
skolan.



Förtydligande exempel över hur urvalskriterierna tillämpas och hur de förhåller
sig till varandra.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att införa nya justerade principer för skolval
och antagning till skolenhet vid platsbrist till kommunens grundskolor
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef
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