Till dig som har barn som ska
börja årskurs 7
2020-01-20

Nu är det dags att välja skola för höstterminen 2020
This information is available in English, Somali and Arabic. Go to
www.norrkoping.se/skolval to read the information in these languages.
I år införs skolval till årskurs 7 i kommunal skola, ett nytt system för tilldelning av
skolplatser. Du som har ett barn som ska börja årskurs 7 höstterminen 2020 ska
önska skola för ditt barn. Det är viktigt att du som vårdnadshavare gör ett aktivt
val av skola. Du lämnar dina önskemål om skola i e-tjänsten för skolval, som
finns på kommunens hemsida www.norrkoping.se/skolval
Lämna ditt önskemål om skola mellan 12 februari och 26 februari
E-tjänsten öppnar den 12 februari och stänger den 26 februari 2020. Under
perioden kan du logga in via e-tjänsten och lämna dina önskemål om skola. När
du loggar in via e-tjänsten signerar du ansökan med e-legitimation, till exempel
mobilt bank-id. Båda vårdnadshavarna måste signera för att ansökan ska vara
giltig.
Det är viktigt att du lämnar dina önskemål senast den 26 februari 2020. Vi utgår
från dina önskemål så långt som det är möjligt. Om du inte gör ett aktivt val av
skola får ditt barn plats på någon av kommunens skolor som har platser kvar och
som ligger inom rimligt avstånd från hemmet.
Besked om skolplacering kommer i mars 2020
I mars får du ett preliminärt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på.
Beskedet publiceras i e-tjänsten för skolvalet och du får ett meddelande via sms
eller e-post när det finns ett besked att läsa. Logga in i e-tjänsten för att ta del av
beskedet. Det slutgiltiga beskedet om skolplacering skickas hem med brev.
Mer information på www.norrkoping.se/skolval
På kommunens hemsida hittar du mer information om skolval till årskurs 7. Här
finns till exempel information om vilka kommunala skolor som finns i
Norrköping och vilka turordningsregler som gäller för skolval till årskurs 7.
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Har du frågor eller behöver du hjälp?
Besök www.norrkoping.se/skolval för att ta del av frågor och svar. Du kan också
vända dig till kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00. Det går
också bra att besöka Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.
Tack för att du lämnar ditt önskemål om skola!

