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Det nationella regelverket
Reglerna kring vid vilken skola en elev ska gå i för att fullgöra sin skolplikt
återfinns i skollagen. I korthet gäller följande för de elever som går vid en
kommunal skola i sin hemkommun.
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den
placerar en elev vid en viss skola. Men vårdnadshavarens önskemål om
placering vid en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till
placering vid en skola nära hemmet (den s k närhetsprincipen).
Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära
hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den
skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola
är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför
bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Det är alltid
kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skola.
Om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skola har det
förtur till plats i årskurs 1 på den skolan.
I skollagen regleras rätten att välja skola i skollagen 10 kap 30§.
30 § 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.
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Lokala ställningstaganden
Närhetsprincipen
Kommunen är uppdelad i skolupptagningsområden. Det är utanför tätorten
dessa gränser som anger hur kommunen tillämpar närhetsprincipen. För
boende i tätorten gäller att alla kommunens skolor vilka är belägna i tätorten
omfattas av samma upptagningsområde.

Antal platser per skola
Utbildningschef, eller den utbildningschefen delegerar till, fattar beslut om
antal platser per skola respektive år. I sitt beslutsfattande ska
utbildningschef, eller den utbildningschef delegerar till, sträva efter att
tillgodose den efterfrågan som finns bland vårdnadshavare.

Urval
Barn som bor inom upptagningsområdet har alltid företräde till plats på
skolan framför barn som bor utanför upptagningsområdet.
Om fler vårdnadshavare önskar plats för sina barn än vad organisationen
medger gäller följande urvalsprinciper för barn som bor inom
upptagningsområdet:
1. Möjlighet att gå på samma skola som syskon
2. Elever som har särskilda skäl av medicinsk, pedagogisk eller social
karaktär
3. Lottning
Samma principer tillämpas om det gäller barn som bor utanför
upptagningsområdet sedan närhetsprincipen tillgodosetts.
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