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Ansökan om placering i förskola 
Vårdnadshavare 

Beslut om förskoleplacering fattas efter ansökan från barnets vårdnadshavare.  

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om förskoleplacering hela året.  

Vårdnadshavares möjlighet att ansöka om förskoleplacering avser enbart en placering i förskola i 
kommunen och därmed inte vid en viss förskoleenhet. Dock kan vårdnadshavare inkomma med 
önskemål om en viss förskoleenhet. 

Vårdnadshavare inkomma med tre önskemål om placering vid en viss förskoleenhet.  

Vårdnadshavares önskemål om placering vid en förskoleenhet ska tillmötesgås så långt det är 
möjligt. 

Byte av förskola 

Om vårdnadshavare är intresserade av att deras barn ska byta förskoleenhet kan de ställa sig i 
omplaceringskön. Vårdnadshavare kan då inkomma med tre önskemål om omplacering vid en 
viss förskoleenhet. 

Vårdnadshavare kan ställa barn i omplaceringskön från och med då de accepterar Hedemora 
kommuns erbjudande om förskoleplacering.  

Förskolor  

Hedemora kommun kan placera barn på de kommunala förskoleenheterna:  

• Bikupan 
• Björkbacken 
• Ekorren 
• Kristallen 
• Regnbågen 
• Smedby förskola 
• Stallgården 
• Stjärnsunds förskola 
• Svedjans förskola 
• Tunet 
• Västerby förskola 

Kommunen kan även placera barn på de fristående förskoleenheterna:  

• Noas ark 
• Nyckelpigan 
• Olympicaförskolan 
• Snödroppen 
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Urvalskriterier 
Om vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss förskoleenhet inte kan tillmötesgås 
tillämpar kommunen följande sju urvalskriterier i nämnd ordning: 

1. Barngruppens sammansättning 
 

2. Barnet är folkbokfört i Hedemora kommun eller har rätt, enligt skollagens 
bestämmelser, att tas emot i Hedemora kommuns förskolor 
 

3. Barnet har behov av särskilt stöd 
 

4. Kötid 
 

5. Barnet är folkbokfört i, eller på annat sätt tillhör, orten där förskolan ligger eller 
i intilliggande ort 
 

6. Syskonförtur 
 

7. Lottning 

 

Barngruppens sammansättning 

Med barngruppens sammansättning menas här om förskoleenheten kan eller inte kan ta emot ett 
barn i det barnets åldersgrupp.  

Förskoleenheternas möjlighet att ta emot ett barn kan bero på barnets ålder. Ibland kan det vara 
så att förskoleenheten till exempel kan ta emot ett barn som är två år gammalt, men inte ett som 
är ett år gammalt. 

Kötid 

Kötiden är antalet dagar som har gått sedan ansökan om förskoleplacering inkommit till 
kommunen. Dagarna börjar räknas först från och med 4 månader innan det datum som man vill 
påbörja placeringen. Kötiden behåller barnet under hela sin tid i förskolan och kan även 
användas för ansökningar om omplacering.  

Om man tackar nej till ett erbjudande om placering på sin önskade förskoleenhet vid det önskade 
placeringsdatumet, nollställs kötiden. Om man ändrar sin ansökan, till exempel om man ändrar 
det datum som man vill påbörja placeringen, räknas det som en ny ansökan och kötiden 
nollställs.  

Syskonförtur 

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

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

I de fall kommunen inte kan avgöra vilka barn som är mest berättigade till den önskade 
placeringen vid en viss förskoleenhet enligt något av de första sex urvalskriterierna, blir lottning 
utslagsgivande. 

 


	Regler för placering i förskola
	Ansökan om placering i förskola
	Urvalskriterier


