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Observera!
Denna blankett skall enbart användas i de fall där någon av vårdnadshavarna inte har,
eller kan skaffa, e-legitimation, vilket krävs för att använda e-tjänsten.

Principer för placering
1. Vårdnadshavarens önskemål
I första hand är det vårdnadshavarens önskemål om skola som ligger till grund för barnets placering,
förutsatt att det finns tillräckligt med platser på önskad skola.
2. Relativ närhet/närhetsprincipen
Om det finns fler sökande än platser på en skola kommer ett urval göras utifrån vilket barn som är
mest berättigad till platsen utifrån närhetsprincipen. Närhetsprincipen i skollagen innebär en
bedömning av ”relativ närhet” vilket i korthet innebär att alla elever ska få så kort väg till skolan som
möjligt.
3. Syskonförtur
Om två eller flera barn är lika berättigade till en placering på en viss skola och samtliga barn som sökt
till skolan inte får plats, får det barn som har ett syskon som redan är placerad i skolår F-3 på skolan
under det läsår skolvalet avser, förtur till platsen. Som syskon räknas barn som bor i samma familj med
samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Val av skola
Du skall göra två val
1. Välj i första hand den skola som du helst önskar att ditt barn skall gå i.
2. Välj i andra hand den skola du önskar om du inte kan få ditt förstahandsval.
Om barnets skolväg är längre än 2 km till skolan i det upptagningsområde där barnet är folkbokfört, kan barnet
vara berättigat till skolskjuts. Väljer du en skola utanför aktuellt upptagningsområde kan detta påverka rätten
till skolskjuts. Har ditt barn växelvis boende kan ditt barn få skolskjuts till den vårdnadshavare som bor utanför
det upptagningsområde där barnet är folkbokfört.

Information angående barnomsorgsplats
Om barnet idag går i kommunal förskola i Strömstad, kommer den platsen automatiskt att övergå till en plats
på fritidshem i augusti det år barnet börjar förskoleklass.
Om barnet inte behöver plats i fritidshem måste därför platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola och
fritidshem.
Om barnet inte går i kommunal förskola i Strömstad, men behöver plats på fritidshem, måste vårdnadshavaren
ansöka om plats via kommunens e-tjänst.

Mer information
Mer information finns på kommunens webbplats www.stromstad.se
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UPPGIFTER OM BARNET
Barnets namn

Barnets personnummer

Barnets modersmål

Svenska

Annat modersmål. Ange språk:

Vill inte uppge

VAL AV SKOLA

Val av skola i första hand
Bojarskolan
Mellegården skola
Rossö skola
Tjärnö skola

Koster skola
Odelsbergsskolan
Skee skola
Valemyrskolan

Val av skola i andra hand
Bojarskolan
Mellegården skola
Rossö skola
Tjärnö skola

Koster skola
Odelsbergsskolan
Skee skola
Valemyrskolan

Barnet har syskon som går på skolan som valts i första hand
Ja
Nej
Vill inte uppge

VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT
Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under för att ansökan skall behandlas
VÅRDNADSHAVARE 1

VÅRDNADSHAVARE 2

Ensam vårdnadshavare

Namn

Namn

Datum

Datum

Namnunderskrift vårdnadshavare 1

Namnunderskrift vårdnadshavare 2

Ansökan skall vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 mars 2021.
Sänd underskriven ansökan till:
Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad
Märk kuvertet ”Förskoleklass”
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