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Välkommen
till förskoleklass!

Att gå i förskoleklass

Ditt barn är välkommen att börja förskoleklass i Vingåkers kommun i höst. Här
kan du läsa mer om hur det är att gå i förskoleklass och hur du gör för att önska
skola till ditt barn. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen
obligatorisk. Det betyder att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från
och med höstterminen samma år som de fyller 6 år.

Förskoleklass är en egen skolform och ska förbereda för fortsatt utbildning och
för att göra detta kombineras förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.
Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete och lek
Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och
lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas
harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och
elevens behov.

Att söka skola

I Sverige har alla elever och vårdnadshavare rätt att söka till de skolor de vill. Det
är det som kallas för det fria skolvalet. Du behöver söka den skola du önskar att
ditt barn ska gå i, oavsett om ni önskar en fristående skola eller en kommunal
skola.
I Vingåker finns fyra kommunala grundskolor för årskurs F-6. Två av dem finns i
centralorten, en finns i Högsjö och en i Marmorbyn. I kommunen finns också en
fristående skola för årskurs F-6, och den ligger i Österåker.
Tillsammans med denna folder skickar vi med skolvalsblanketten. Där ska du
ange vilken skola du önskar att ditt barn ska placeras i, och blanketten skickar du
sedan in till oss senast 10 februari.
Om du ansöker till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun än
Vingåkers kommun, skall du informera oss om det genom att ange det på
blanketten. Själva ansökan gör du dock direkt till den skola ni önskar.

Fördelning av platser

Alla elever är garanterade en plats i en kommunal skola inom rimligt avstånd
från hemmet. När vi fördelar skolplatser utgår vi från dina önskemål om skola så
långt det är möjligt.
När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan
erbjuder, måste Barn- och utbildningsförvaltningen bedöma hur platserna i
skolan ska fördelas. Det måste förvaltningen också göra om det är så att
vårdnadshavaren inte lämnar något önskemål om skola.

Bedömningen görs utifrån:
1. Vårdnadshavares önskemål
I enlighet med skollagen följer vi vårdnadshavares önskemål, så länge detta
inte innebär:
• att en annan elevs rätt till en placering nära hemmet åsidosätts
• betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen
2. Närhetsprincipen
Om det inte finns plats i den skola vårdnadshavaren har önskat, eller om
vårdnadshavaren inte har lämnat något önskemål om skola, placeras barnet i
den skola som ligger närmast hemmet, så långt det är möjligt. Om det inte finns
någon ledig plats i den skola som ligger närmast hemmet, placeras barnet i en
skola nära hemmet.

Om du inte ansöker

Om du inte lämnar in en ansökan om plats i skolan för ditt barn kommer barnet
att placeras i den skola som ligger närmast hemmet. Om det inte finns någon
ledig plats i den skolan, placeras barnet i en skola nära hemmet.

Beslut om placering

Under mars månad får du ett brev hem där det framgår vilken skola ditt barn
har fått plats i. Tillsammans med placeringsbeskedet får du också en inbjudan
till föräldramöte och information om kommande elevbesök i skolan.

Fritidshem

Elever i förskoleklass har rätt till en plats i fritidshem när vårdnadshavarna
arbetar eller studerar. Fritidshemmet ska erbjuda barnet en meningsfull fritid
och stöd i sin utveckling och verksamheten ska utgå från varje barns behov. En
plats i fritidshem kan en elev ha till och med vårterminen det år eleven fyller 13
år, eller slutar årskurs sex.
Ansökan till fritidshem gör du på samma blankett som skolvalet. På blanketten
anger du det datum du önskar att ditt barn ska påbörja sin fritidshemsplacering,
och barnet kan tidigast börja i fritidshemmet måndagen i vecka 31.
Om ditt barn just nu har en förskoleplats och du kryssar i att ditt barn önskar
fritidshemsplats i höst men du inte anger något startdatum, omplaceras barnet
till fritidshem från och med måndagen i vecka 31. Om ditt barn har en
förskoleplats och du inte fyller i att ditt barn önskar en fritidshemsplats kommer
ditt barns förskoleplats automatiskt avslutas på fredagen i vecka 30.
Om du vill avsluta förskoleplatsen tidigare än så säger du själv upp platsen via etjänsten Hypernet som du hittar till via kommunens hemsida. Observera att det
är två månaders uppsägningstid.

Skolskjuts

(Barn från andra kommuner, ansöker i sin hemkommun)

Ditt barn kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan. Rätten
till skolskjuts är beroende av trafikförhållanden, barnets eventuella
funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter. Färdvägen måste
också vara minst 2 km för att en elev i förskoleklass ska beviljas skolskjuts.
Mätningen av färdvägen görs mellan barnets folkbokföringsadress och den skola
i upptagningsområdet som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.
Vingåkers kommun är uppdelad i tre olika upptagningsområden. Rätten till
skolskjuts är beroende av vilket upptagningsområde barnet är folkbokfört i och
vilket upptagningsområde som skolan finns i:
•

Ditt barn har endast möjlighet att beviljas skolskjuts om barnet går i
skola i det upptagningsområde där ni bor.

•

Om ni ansöker om plats i en skola i ett annat upptagningsområde än det
ni bor i, beviljas inte barnet skolskjuts, även om det är långt till skolan.

•

Om ni ansöker om en plats i en skola i samma upptagningsområde som
ni bor i, men det finns en skola närmre ert hem än den skola ni ansökt
till, kommer barnet endast beviljas skolskjuts till den önskade skolan om
barnet skulle ha beviljats skolskjuts till den närmsta skolan.

•

Om kommunen anvisar barnet en plats i en skola som barnet inte aktivt
har sökt till, kan barnet ha rätt till skolskjuts trots att det finns en skola
närmre hemmet som barnet inte skulle ha beviljats skolskjuts till.

Skolskjutsen sker i första hand med linjetrafik, och om det inte finns kan
barnet resa med skolbil. Du ansöker om skolskjuts genom att skicka in
blanketten Ansökan om skolskjuts – Grundskola och förskoleklass till Barn- och
utbildningsförvaltningen. Du hittar blanketten på Vingåkers kommuns hemsida
och vi behöver den ifylld från dig senast den 30 april.

Kontakta oss gärna vid frågor:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskola
0151-191 48
Fritidshem
0151-191 36
E-post: bou@vingaker.se
Bild: Skolskjutsområde

