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1 Ansökan om placering vid en skolenhet

1.1 Ansökan från vårdnadshavare i aktivt skolval
Alla vårdnadshavare för elever som ska börja förskoleklass eller åk 7 erbjuds att göra ett 
aktivt skolval. Om inget aktivt skolval sker erbjuds placering på närmaste skola (mätt från 
folkbokföringsadress) med ledig plats.

Skolvalet görs i första hand via e-tjänst. Vid behov av blankettansökan hänvisas 
vårdnadshavare till Skövde kommuns Kontaktcenter.

Vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska tillmötesgås så långt det är möjligt med de 
begränsningar som följer av skollagen (Se 9 kap.15§, 10 kap. 30-31§ i skollagen).

En elev kan inte ansöka i förväg till en skolenhet. Alla ansökningar som inkommit under 
skolvalsperioden hanteras likvärdigt. Det spelar alltså ingen roll vilken dag ansökan 
inkommer under den period skolvalet pågår. 

1.2 Vem omfattas av skolvalet
Elever som ska börja i förskoleklass och som är folkbokförda i Skövde kommun bjuds in till 
skolvalet. Elever med annan folkbokföringsort som redan påbörjat sin skolgång i Skövde 
innan åk 7 erbjuds att delta i skolvalet utifrån gällande urvalsgrunder.

Skolvalet sker under höst för förskoleklass och under höst/vinter för åk 7. Datum för skolvalet 
kan variera från år till år.

1.3 Elever folkbokförda i annan kommun och elever som ska 
flytta till Skövde kommun   

Elever som i samband med höstterminen ska flytta till Skövde kommun ska ange elevens 
kommande folkbokföringsadress i ansökan. Vårdnadshavare ska kunna uppvisa tomtkontrakt, 
köpekontrakt, hyreskontrakt eller likande.  

Elev som är folkbokförd i annan kommun deltar i skolvalet utifrån gällande urvalsgrunder. 

Vid inflyttning till Skövde kommun som sker utanför skolvalets period ställs ansökan direkt 
till önskad skola. Skolans rektor beslutar därefter om placering är möjlig, eller om skolan 
bedöms vara full. 
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1.4 Vårdnadshavare som inte inkommer med ansökan eller som 
inte är överens

Frågor om placering är av sådan art att det krävs att vårdnadshavare är överens om 
placeringen. Om en elev har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare godkänna en 
ansökan om skolplacering. 

Om vårdnadshavare inte inkommer med önskemål om skolplacering eller vårdnadshavare inte 
kommer överens om skolplacering placeras eleven i en skolenhet nära hemmet (elevens 
folkbokföringsadress). 

1.5 Elevens placering då vårdnadshavares ansökan om 
skolplacering avslås

Om elev inte erbjuds en plats enligt vårdnadshavares första hands val kommer eleven ges 
likvärdiga förutsättningar, som övriga sökanden till en viss skolenhet, att delta i urvalet för sitt 
eventuella andra- eller tredjehandsval o.s.v.

Om vårdnadshavares samtliga önskemål om skolplacering avslås placeras eleven i en 
skolenhet nära hemmet.

2 Placering vid skolenhet

2.1  Bakgrund
I Skövde kommun är det barn och utbildningsnämnden som ansvarar för att alla skolpliktiga 
barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i kommunal grundskola. Samtliga kommunala 
skolor använder sig av samma urvalsgrunder vid placering av barn/elever. Skolplacering i 
Skövde kommuns skolor följer reglerna i 9 kap.15§ och 10kap. 30§ i skollagen.

2.2  En skola nära hemmet
Alla elever har rätt att bli placerad i en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i 
kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Det innebär därför inte alltid att eleven blir 
placerad i den skola som ligger närmast hemmet. Mätning av avstånd görs av kommunen med 
samma systemstöd för alla. Skövde kommun utgår från elevens folkbokföringsadress vid 
skolplacering.
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2.3 Placering vid en skolenhet
Sektor Barn och utbildning fastställer antalet skolplaceringar vid respektive enhet årligen. 
Antalet kan variera årligen och under året. Barn och utbildningsnämnden är skyldig att placera 
grundskoleeleverna i enlighet med skollagen (2010:800) 10 kap. 30§. Motsvarande 
bestämmelse finns för förskoleklass i 9 kap.15§ skollagen. Bestämmelsen lyder:

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar 
att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera 
eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om:

1.den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för kommunen, eller

2.det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

2.4  Urvalsgrunder till förskoleklass 
Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (t.ex. om det blir fler 
sökande än det finns platser på en skolenhet) tillämpar kommunen följande urvalsgrunder i 
nämnd ordning:

1. Folkbokförd i Skövde kommun.

2. Förtur för elever som har ett syskon som redan går vid skolenheten (syskonförtur).   

3. Avstånd till önskad skola. Med avstånd menas kortaste användbara gång-, cykel- och 
bilväg mellan elevens folkbokföringsadress och önskad skola. Ju längre avståndet är desto 
mindre berättigad är eleven till en plats i den ansökta skolenheten. 

Urvalsgrunderna är enhetliga för samtliga Skövde kommuns förskoleklasser.

2.5  Urvalsgrunder till åk 7
Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (t.ex. om det blir fler 
sökande än det finns platser på en skolenhet) tillämpar kommunen följande urvalsgrunder i 
nämnd ordning:

1. Folkbokförd i Skövde kommun.

2. Avstånd till önskad skola. Med avstånd menas kortaste användbara gång-, cykel- och 
bilväg mellan elevens folkbokföringsadress och önskad skola. Ju längre avståndet är desto 
mindre berättigad är eleven till en plats i den ansökta skolenheten.
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Urvalsgrunderna är enhetliga för samtliga Skövde kommuns grundskolor.

2.6 Skolskjuts
Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För mer information om skolskjuts hänvisas till 
Skövde kommuns skolskjutsregler. www.skovde.se

För elever som saknar en skolenhet nära hemmet erbjuds skolskjuts. För elev i förskoleklass 
är gränsen 2 km och för elev i åk 7 är gränsen 4 km.

2.7 Barnets bästa 
Kommunens regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola årskurs 7 har stöd i skollagstiftningen och 
gällande praxis. Kommunens beslutade urvalsgrunder bedöms vara objektiva och sakliga och det som 
sammantaget är bäst för samtliga inblandade elever.    
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