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Om förskoleklass och grundskola
Förskoleklassen och grundskolan regleras i Skollagen 2010:800

Skolplikt och rätt till utbildning
Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Barn
som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den omfattar barn som är eller ska vara
folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481). Barn som vistas utomlands varaktigt1,
alltså under en längre tid, har inte skolplikt. Barn som lever under sådana förhållanden att man
uppenbarligen inte kan begära att de ska gå i skolan har inte heller skolplikt.

Önskemål om en viss skola
En elev ska placeras vid den av kommunens skola 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.
Kap 9 §15 och kap10 §30

Placering
Den som har fått plats på en viss skola har rätt att gå kvar där. Detsamma gäller för den som har
tagits emot i förskoleklass och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skola.
Enligt lag har man rätt att få plats i en skola så nära hemmet som möjligt, vilket innebär att
kommunen reserverar plats i en skola i det elevområde eleven bor.

Elevområden och skolor
Elever har rätt till en plats nära hemmet. I Halmstads kommun reserveras alla elever en plats vid en
skolenhet nära hemmet med stöd av nämnden fastställda elevområden. Ett elevområde2 är ett
geografiskt område med en eller flera skolor som elever folkbokförda i området ska erbjudas plats på.
Några av våra elevområden har särskilda förutsättningar då det finns flera skolor i området. Skolorna
finns inom ett område som är relativt nära elevens hem. För att få en bra skolverksamhet i hela
området samverkar rektorerna om skolornas organisation.
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För Halmstads kommun menas varaktig vistelse 6 månader eller mer
Elevområdena finns presenterade på Halmstad kommuns hemsida

Inför varje nytt läsår fattar rektor beslut om sin organisation med motivering och anmäler det under
oktober månad till planeringsavdelningen.
Placering på en skolenhet nära hemmet handlar om elevens rätt till plats i en skola på rimligt avstånd
från hemmet, inte att man är garanterad plats i den från hemmet närmaste skolan. Hänsyn tas till
trafiksituation och skolskjutsar. Syskon erbjuds plats i samma skola där äldre syskon är placerade.
Vilken skola elever placeras i varierar över tid beroende på svängningar i antal barn i varje åldersgrupp
och bostadsområde.

Förskoleklass
Elevens vårdnadshavare får ett erbjudande om en placering i förskoleklass på en skola i det
elevområde där eleven är folkbokförd.
Innan erbjudandet går ut ska rektorer samverka och meddela barn- och elevenheten om det finns
elever som är i behov av särskilt stöd och som därför ska få ett erbjudande till en specifik skola, till
exempel språkspåret, samt om det finns elever som ska gå kvar i förskolan (uppskjuten skolplikt).
Blankett för anmälan och besked om uppskjuten skolplikt finns på intranätet.
Vårdnadshavarna accepterar, gör annat val eller avböjer erbjudande om placering i vår e-tjänst under
januari månad.
Fler sökande än antalet platser
Finns det fler sökande till en skola än antalet platser görs urvalet enligt:
1. Sökande inom elevområdet
2. Syskonförtur
3. Lottning
Vid behov av lottning sker det i form av öppen lottning. Lottning sker i slutet på februari och
datumet annonseras på hemsidan. Vid lottning upprättas en reservlista. Uppstår en ledig plats, efter
att beslut fattats, ska elev enligt turordning på reservlistan erbjudas plats fram till och med läsårets
första dag. Därefter gallras reservlistan.

Önskemål om grundskola inför kommande läsår
Halmstads kommun har inget kösystem för önskemål om grundskola. Ansökningar som inkommer
fram till och med den 31 januari hanteras lika. Ansökningar som inkommer därefter datumstämplas
och handläggs efter hand.
Fler sökande än antalet platser
Finns det fler sökande till en skola än antalet platser görs urvalet på enligt:
1. Sökande inom elevområdet
2. Syskonförtur
3. Lottning
Vid behov av lottning sker det i form av öppen lottning. Lottning sker i slutet på februari och
datumet annonseras på hemsidan. Vid lottning upprättas en reservlista. Uppstår en ledig plats,
efter att beslut fattats, ska elev enligt turordning på reservlistan erbjudas plats fram till och med
läsårets första dag. Därefter gallras reservlistan.

Önskemål om grundskola/flytt under pågående läsår.
Flytt (ändrad folkbokföring) under pågående läsår
Eleven ska beredas plats i en skola som ingår i elevens elevområde om så önskas. Önskar eleven gå
kvar på sin gamla skola har eleven rätt att gå kvar där.

Önskemål om annan grundskola under pågående läsår
Elever som önskar annan grundskola under pågående läsår kan tas emot i önskad skola i mån av plats.

