Urvalskriterier
I de fall en skola inte kan ta emot alla elever som önskar gå där används följande
prioriteringsordning.
1. De elever som har sin grundplacering på skolan.
Med grundplacering avser Nynäshamns kommun föreslagen skolplacering. Grundplacering av elever sker i
samarbete mellan skolornas rektorer. Att grundplacera elever är en del av kommunal skolplanering.
Vid grundplacering av elever beaktas följande:
Geografiskt område. Eleven bor i skolans upptagningsområde.
Nynäshamns kommun knyter geografiska områden till skolor. På detta sätt garanterar Nynäshamns kommun
alla barn och ungdomar en plats i den kommunala skolan.
Nynäshamns kommun beaktar skollagen vid placering av elever i förskoleklassen och grundskolan och har
ambitionen att grundplaceringen skall vara så nära hemmet som möjligt.
Variationer i befolkningsstatistiken gör att skolornas upptagningsområden varierar något år från år.
Särskilda pedagogiska skäl. Eleven har speciella behov när det gäller anpassning av lokaler eller pedagogisk
kompetens knutet till särskild skola.
Grundplaceringen följer eleven genom hela grundskolan om inte särskilda skäl föreligger. Det kan gälla
förändringar i skolornas organisation, nedläggning av skola, elev som flyttar från kommunen eller rektors rätt att
flytta elever till andra skolor för att garantera andra elevers trygghet.
Elev som flyttar inom Nynäshamns kommun får sin grundplacering omprövad inför nästkommande läsår.
Inflyttad elev placeras i närmaste skola som har plats och får en grundplacering inför nästkommande läsår.

2. Syskonförtur (syskon i någon av grundskolans årskurser 1 – 3)
3. Syskonförtur (gäller syskon i alla årskurser)
4. De elever som har skolan som sin närmaste skola.
Elever kan ha en skola som sin närmaste skola men behöver av de skälen inte vara grundplacerad där.
Det gäller i första hand resande elever. I dessa fall kan grundplaceringen styras av annat än geografisk
närhet. Ett exempel är kommunikationer.
Elev 1 och 2 är grundplacerade i skola B men båda önskar Skola A. Elev 2 är resande och bussen
passerar Skola A på väg till Skola B. Elev 2 har Skola A som sin närmaste skola. Det har inte Elev 1.
Av dessa skäl erhåller Elev 2 den kvarvarande platsen.

5. De elever som har kortast avstånd till skolan.
I de fall ovanstående kriterier inte räcker avgör avståndet mellan hem och skola. Här avses skolvägen.

