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Arbetet med att ge alla elever en plats i den skola de önskar är ibland förenat med svårigheter.
Lagstiftningen ger utrymme för tolkningar, och det har visat sig vara viktigt att varje kommun
har dokumenterat vilka principer man valt. Dessa riktlinjer syftar till att klargöra för
kommuninnevånare och de som arbetar inom skolan på vilka grunder man får en plats i
kommunal skola.
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Att önska skola

I skollagen står det att en elev ska placeras på den av kommunens skolor där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. För att ta reda på vad alla vårdnadshavare önskar,
genomförs skolval inför varje nytt läsår. Vårdnadshavare som omfattas av skolvalet får
information hemskickad.
Skolval gäller för barn som ska börja förskoleklass och elever som ska börja årskurs 7.
Ansökan till en fristående skola måste dessutom ske hos aktuell huvudman.
För elever som går i årskurs 3 och ska byta skola inför årskurs 4 sker inget skolval. Där
placeras elever enligt fastlagda skolkedjor (se bilaga).

En skola nära hemmet
Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.
När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är
möjligt. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, använder vi dessa regler
för att avgöra vem som får plats.

Innan skolvalet
•

Innan valet tillfrågas elever med skyddad identitet om vilken skola de önskar.

•

Innan valet kan elever med extraordinärt behov placeras på lämplig skola. Detta sker i
samverkan mellan vårdnadshavare, förskolan/skolan och Centrala elevhälsan. Beslut
fattas av verksamhetschef.

När dessa placeringar är klara justeras kapaciteten på aktuella skolor.

Skolvalet

Vilka datum som gäller för skolvalet publiceras på kommunens hemsida. Där finns också
anvisningar om hur man söker i e-tjänsten.
När skolvalet öppnat ska alla vårdnadshavare söka och rangordna minst tre skolor. Båda
vårdnadshavarna ska godkänna med e-legitimation. Man får söka hur många skolor man vill.
Mer information och förklaringar om vad turordningsreglerna innebär finns att läsa på
kommunens hemsida. Där finns också information om hur vi använder kartan och mäter
avstånd mellan folkbokföringsadress och skola.
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Förskoleklass
Turordning vid fler sökande än det finns platser till Förskoleklass
Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här
turordningen:

1. Rimligt avstånd.
Alla har rätt till en skola inom 2 km. Finns ingen skola så nära får man en
plats på en anvisad skolskjutsskola.
2. Syskonprioritering, tillämpas om
• det finns platser kvar efter att alla elever fått plats på en skola enligt kriterie
1,
• syskonet kommer att gå i årskurs F, 1, 2 eller 3 nästa läsår,
• barnen är folkbokförda på samma adress, oavsett om barnen är biologiska
syskon eller inte.
3. Relativ närhet
• Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta
skolan.
• Vi jämför avståndet till den sökta skolan med avståndet till den närmaste
eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa
närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt
samma årskurs i samma skola.
• Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det
barnet som har längsta relativa avstånd till den alternativa skolan som har
rätt till platsen.
4. Lottning tillämpas om flera barn har samma relativa avstånd.

Årskurs 7
Turordning vid fler sökande än det finns platser till årskurs 7
Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här
turordningen:
1. Absolut förtur
Alla elever som går i åk 6 på en skola som även erbjuder åk 7 har rätt att få en plats i
åk 7 på den skolan.
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2. Rimligt avstånd
Alla har rätt till en skola inom 5 km. Finns ingen skola så nära får man en plats på en
anvisad skolskjutsskola.

3. Relativ närhet
Vi mäter avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den sökta skolan.
• Vi jämför avståndet till den sökta skolan med avståndet till den närmaste
eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa
närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt
samma årskurs i samma skola.
• Om två elever sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det
barnet som har längsta relativa avstånd till den alternativa skolan som har
rätt till platsen.
4. Lottning

Skolplacering för elever där aktivt val saknas eller där
valet inte är komplett.

En elev som är folkbokförd i Norrköpings kommun ska enligt lagen om skolplikt ha en
skolplacering. Detta gäller i fall då:
o eleven har en eller två vårdnadshavare och de har inte gjort något skolval inom
ansökningsperioden
o eleven har två vårdnadshavare och endast en har godkänt skolansökan inom
ansökningsperioden
o vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet
Eleven placeras i ovanstående fall utifrån folkbokföringsadressen och enligt
turordningsreglerna.
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Bilaga 1

Norrköpings kommuns skolkedjor

Följande skolkedjor gäller inför läsåret 2022/2023. Skolkedjorna kan komma att ändras inför
varje nytt läsår. Beslut om förändringar fattas av verksamhetschef för grundskolan.
Informationen uppdateras på kommunens hemsida.
Elever i åk 3 på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjärbyskolan
Dagsbergsskolan
Ektorpsringen
Folkparksskolan
Grebyskolan
Kättinge skola
Lindöskolan
Parkskolan
Silverdansen
Smedbyskolan
Uttersbergsskolan

placeras i åk 4 på
Rambodalsskolan
Vikbolandsskolan
Victoriaskolan
Hagaskolan
Kimstadsskolan
Vikbolandsskolan
Bråviksskolan
Mosstorpsskolan
Navestadsskolan
Rambodalsskolan
Råsslaskolan

Vårdnadshavare som önskar annan skola ansöker om det i e-tjänsten för Skolbyte.
I åk 4 kan elever söka till musikklass på Hagaskolan och Navestadsskolan.

