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Anmälan om plats i kommunal förskoleklass
och önskemål om placering
Härmed hälsar vi de barn som är födda 2007 välkomna till kommunal förskoleklass med start läsåret 2013/2014.
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Verksamheten omfattar minst 525 timmar under läsåret och är avgiftsfri. Enligt skollagen ska eleven placeras i
den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Placeringen får dock inte gå ut över annan elevs
berättigade krav på placering eller medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för
kommunen. Då kan eleven placeras i en annan skola än den vårdnadshavaren önskar. Nynäshamns kommun
garanterar alla sexåringar en plats i en kommunal skola, en så kallad grundplacering. Ert barns
grundplacering framgår av denna blankett.
På baksidan av denna blankett kan ni läsa om Nynäshamns kommuns placeringsrutiner.
Nynäshamns kommun erbjuder elever i förskoleklass fri skolskjuts enligt Skolskjutsregler för Nynäshamns
kommun. Vid placering i annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering, gäller särskilda
skolskjutsregler.
Observera att ni inte kan söka plats i friskola med denna blankett.
Anmälan om plats i kommunal förskoleklass skall vara Nynäshamns kommun tillhanda senast den 22 februari 2013.
Blanketten skickas till den skola där barnet har sin grundplacering. (Se adress nedan)
Märk kuvertet ”Önskemål om skola”

Barn
För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon

Nuvarande placering inom förskolan

Modersmål om annat än svenska

Grundplacering

Adress

Postnummer

Vårdnadshavare
För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer, ort

Telefon bostad

Telefon arbete

För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer, ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Anmälan
Placering i förskoleklass

□ Önskar placering i förskoleklass

□ Ingen placering önskas i kommunal förskoleklass

Placering i fritidshem

□ Önskar fritidshem utöver förskoleklassen ( Innehar barnet ingen plats i den kommunala förskolan görs ansökan på
https://dexter.nynashamn.se).

□ Önskar ej placering i fritidshem
Önskemål om skola
I första hand önskar vi placering på
I andra hand önskar vi placering på

Underskrift av din ansökan gör du på sidan 2!
Lämnade uppgifter registreras i Nynäshamns kommuns elevregister i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)
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Skollagen (2010:800)
9 Kap. 15 § 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.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Grundplacering
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.
Variationer i befolkningsstatistiken gör att skolornas upptagningsområden kan förändras över tid.
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.

Placeringsrutiner
Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar följande ordning vid placering av elever i förskoleklassen och grundskolan.
1)
2)

Önskad skola i första hand
Önskad skola i andra hand

De vårdnadshavare som inte önskar plats för sitt barn får barnet placerat på den skola där barnet har sin grundplacering.
Rektor beslutar i placeringsärenden.

Urvalskriterier
I de fall en skola inte kan ta emot alla elever som önskar gå där används följande prioriteringsordning.
1)
2)
3)
4)
5)

De elever som har sin grundplacering på skolan.
Syskonförtur (syskon i någon av grundskolans årskurser 1 – 3)
Syskonförtur (gäller syskon i alla årskurser)
De elever som har skolan som sin närmaste skola.
De elever som har kortast avstånd till skolan.

Underskrift (Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under anmälan om plats i förskoleklass.)
Vårdnadshavare

Datum

Namnförtydligande
Vårdnadshavare

Datum

Namnförtydligande

Slutlig placering
Skola

Datum

Rektors underskrift
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