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Ansökan om placering vid en skolenhet  
Vårdnadshavare 

Beslut om skolplacering fattas efter ansökan från elevens vårdnadshavare.  

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om skolplacering hela året.  

För de elever som ska börja i förskoleklass görs ansökan och beslut om skolplacering under 
skolvalet. Dessa elever bjuds in till skolvalet av Hedemora kommun.  

Vårdnadshavares önskemål om skolplacering vid en skolenhet ska tillmötesgås så långt det är 
möjligt med de begränsningar som följer av skollagen (2010:800).1 

Skolvalet 

Skolvalet sker under våren samma år som eleverna ska börja i förskoleklass. Datum för skolvalet 
kan variera från år till år och beslutas av ansvarig skolchef. 

Övergång från årskurs 6 till 7 

Elever som går på någon av de kommunala F-6 skolorna i kommunen, placeras automatiskt på 
Vasaskolan inför årskurs 7, om inte deras vårdnadshavare har meddelat kommunen att eleven har 
fått en placering på en annan skola.  

Inflytt till kommunen 

Om en skolpliktig elev folkbokförs i Hedemora kommun och saknar en skolplacering behöver 
dennes vårdnadshavare ansöka om en skolplacering antingen hos kommunen eller hos en annan 
huvudman snarast.  

Byte av skolenhet 

Vårdnadshavare kan ansöka om byte av skolenhet när som helst under året. 

Bedömningen av en ansökan om byte av skolenhet görs enligt dessa regler och vad som följer av 
skollagens bestämmelser om skolplacering. 

Om vårdnadshavare inte kommer överens eller inte inkommer med 
önskemål om elevens skolplacering 

Frågor om skolplacering vid en skolenhet är av sådan art att om en elev har två vårdnadshavare, 
krävs det att båda vårdnadshavarna är överens om skolplaceringen.2 Om en elev har två 
vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna godkänna en ansökan om skolplacering. 

Om vårdnadshavare inte inkommer med önskemål om skolplacering eller vårdnadshavare inte 
kommer överens om skolplacering placeras eleven på en skolenhet nära hemmet. 
Skolplaceringen utgår från urvalskriterierna.  

Begränsningar 

Vårdnadshavares möjlighet att ansöka om skolplacering avser enbart skolenhet och därmed inte 
till exempel klassplacering eller lärare. 

Vårdnadshavare kan ansöka om skolplacering i: 

 
1 Se 9 kap. 15 § och 10 kap. 30-31 §§ skollagen 
2 Jo 2001/2002 s. 397 
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• De sju kommunala skolorna med årskurserna F-6: Fyrklöverskolan, Garpenbergs skola, 
Jonsboskolan, Smedby skola, Stureskolan, Vikmanshyttans skola och Västerby skola. 
 

• Den kommunala skolan med årskurserna 7-9: Vasaskolan. 
 

• De tre fristående skolorna i kommunen med årskurserna F-9: Annaskolan, 
Olympicaskolan och Dormsjöskolan. Ansökan görs i sådana fall till respektive skolenhet. 
 

• En kommunal eller fristående skola i en annan kommun. Kontakta den kommun eller 
fristående skola som är intressant för mer information om hur man ansöker om 
skolplacering.  
 
Kommunala skolor i andra kommuner ska alltid inhämta ett yttrande från Hedemora 
kommun innan de placerar en elev folkbokförd i Hedemora. 
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Urvalskriterier 
Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås tillämpar kommunen 
följande fem urvalskriterier i nämnd ordning: 

1. Eleven är folkbokförd i Hedemora kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, 
att tas emot i Hedemora kommuns förskoleklasser och grundskolor 
 

2. Elevens behov kan inte tillgodoses på någon annan av kommunens skolor 
 

3. Eleven är folkbokförd i skolans upptagningsområde 
 

4. Syskonförtur  
 

5. Lottning 

Kommunen tillämpar dessa urvalskriterier för att säkerställa att vårdnadshavares önskemål kan 
tillgodoses utan att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts. 

Upptagningsområde 

Ett upptagningsområde är ett geografiskt område kopplat till en skola. Vilket upptagningsområde 
som eleven tillhör kan påverka rätten till skolplacering och skolskjuts. Upptagningsområdena 
beslutas av Bildningsnämnden och går att hitta på Hedemora kommuns hemsida.    

En elev tillhör det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.  

För elever som är folkbokförda i upptagningsområdet för Fyrklöverskolan, men som vid en 
ansökan om skolplacering inte har kunnat få en skolplacering på Fyrklöverskolan på grund av 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, anses tillhöra Stureskolans upptagningsområde.  

Syskonförtur 

Med syskonförtur menar Hedemora kommun att det vid prövandet av ansökan finns ett barn på 
den aktuella skolan som delar minst en vårdnadshavare med barnet som ansökan gäller.   

Detta syskon behöver även vid tillfället då ansökan prövas vara tänkt att gå på skolan när barnet 
som ansökan gäller är tänkt att börja på skolan. 

Lottning 

I de fall kommunen inte kan avgöra vilka elever som är mest berättigade till den sökta 
skolplaceringen enligt det första, andra, tredje eller fjärde urvalskriteriet blir lottning 
utslagsgivande vid skolplacering. 

Fastställande av maximalt antal elever 
Huvudmannen (Bildningsnämnden) beslutar om maximalt antal elever som skolenheten kan ta 
emot. Maximalt antal elever kan bero på till exempel lokalernas förutsättningar.  

Skolskjuts 
Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För mer information se reglementet för skolskjuts.   
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