Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-12-16

Till vårdnadshavare för barn födda 2015

Information om att söka skola inför förskoleklass
Denna information går ut till dig som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år
under 2021. Du bjuds nu in till att söka plats i förskoleklass till ditt barn.
Förskoleklassen är obligatorisk sedan 2018, vilket innebär att sexåringar omfattas av
skolplikt. Informationen finns översatt till följande språk: arabiska, engelska, farsi och
tigrinja. Se www.gnesta.se/skolval, under relaterad information.

Ansökan
Ansökan om plats i förskoleklass görs under perioden 15 januari-15 februari via vår etjänst. E-tjänsten hittar du på e-tjanster.gnesta.se eller via länk på gnesta.se/skolval
från och med den 15 januari. I e-tjänsten anger du vilken skola du önskar för ditt barn.
Samtliga barnets vårdnadshavare behöver godkänna ansökan. Detta gäller oavsett om
vårdnadshavaren bor på samma eller skilda adresser. För att ansöka om plats behöver
du logga in i e-tjänsten med e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du få
hjälp med ansökan på kommunens servicecenter. Du kan även ansöka om plats via
blankett, ta i så fall kontakt med oss på barn- och utbildningsförvaltningen. Om du
lämnar in din ansökan i blankettform måste den ha kommit in till oss senast den 15
februari, så att ansökan hinner registreras före skolvalsperiodens slut.

Skolplacering och antagningsregler
Huvudregeln är att ett barn ska få plats i den skola där vårdnadshavaren önskar att
barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på
placering i en skola nära hemmet åsidosätts. När fler önskar gå på en skola än det finns
platser, använder vi oss av den relativa närhetsprincipen för att avgöra vilket barn som
får plats. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två barn önskat samma skola
men bara ett barn kan erbjudas plats, så har det barn som har längst skolväg till övriga
skolor förtur. Detta räknas ut för varje barn genom att beräkna avståndet till den
alternativa skolan minus den valda skolan. Alla barn har rätt till en skola nära hemmet,
men inget barn kan garanteras plats på den närmaste skolan.
Om det är fler som ansöker om plats på en skola än antalet tillgängliga platser,
tillämpar vi följande urvalsgrunder i angiven ordning:
1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär, som därför har
behov av att placeras vid en viss skolenhet.
2. Barn som har rätt till plats i förskoleklass, i enlighet med den relativa
närhetsprincipen.
3. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
4. Barn folkbokförda i en annan kommun.
Mer information om tillämpningen av antagningsregler finns på gnesta.se/skolval.
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Informationsträffar
Inför ansökan till förskoleklass bjuder skolorna in till coronaanpassade
informationsträffar.
Dansutskolan: Öppet hus torsdag 21 januari och fredag 22 januari mellan 8.30-10.30.
Bokningsbara tider.
Frejaskolan: Utomhusbesök med information från skolledning och personal från
förskoleklassen, tisdag 19 januari och onsdag 20 januari från kl. 16.00. Bokningsbara
tider.
Kvarnbackaskolan: Informationsträff tisdag 19 januari kl 17.00-18.30. Bokningsbara
tider.
Welandersborgs skola: Informationsträff tisdag 26 januari kl. 17.00-18.30.
Bokningsbara tider.
Mer information om bokning av tider kommer i brev från respektive skola samt
kommer att läggas ut på skolvalssidan på www.gnesta.se.

Fristående grundskola
I kommunen finns en fristående grundskola – Gnesta Waldorfskola. Ansökan dit görs
via samma e-tjänst som för de kommunala skolorna. Gnesta Waldorfskolas
antagningsregler kan skilja sig från de kommunala skolornas regler. Besök
www.gnestawaldorfskola.se för mer information. Gnesta Waldorfskola har
coronaanpassade informationsträffar onsdag 27 januari och torsdag 28 januari kl.
18.00-20.00 i Stora (Eurytmi)salen.

Besked om skolplats
Besked om skolplats på de kommunala skolorna meddelas under mars månad.

Skolskjuts
När skolplaceringarna är klara gör vi en bedömning av vilka elever som är berättigade
till skolskjuts. Ingen ansökan behöver därför skickas in, om det inte gäller åberopande
av särskilda skäl eller att eleven har växelvis boende. Erbjudande om skolskjuts skickas
ut i början av maj till de som bedöms ha rätt till detta. Om man inte är nöjd med
erbjudandet kan man därefter skicka in en egen begäran om skolskjuts. Läs mer om
regler för skolskjuts på gnesta.se/skolskjuts.

Fritidshem
För barn som idag har plats på förskola, övergår förskoleplatsen automatiskt till en
fritidsplats i samband med övergång till förskoleklass. Ingen ansökan om
fritidshemsplats behöver alltså göras. För barn som inte har plats på förskola, men
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önskar plats på fritidshem, behöver vårdnadshavaren ansöka om detta i vår e-tjänst.
Information om fritidshem och ansökan finns under information om respektive skola
på gnesta.se/grundskolor.

Terminsstart
Första dagen på höstterminen är onsdag 18 augusti.

Med vänlig hälsning
Barn- och utbildningskontoret
Kontakt: Servicecenter
0158 – 275 000,
servicecenter@gnesta.se

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965
Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

