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1. Inledning  
Utifrån skollagen (2010:800) har ett barn rätt till en skolplacering som vårdnadshavare 
önskar, om det inte innebär att ett annat barns rätt till en skola nära hemmet åsidosätts. 
För att säkerställa en likvärdig process för vilken prioritering som ska gälla när fler elever 
önskar en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot, behövs kommunövergripande 
riktlinjer.  

2. Syfte  
Verksamheten ska ha en likvärdig process med gemensamma urvalsprinciper för hur 
elever ska prioriteras till skolenheter vid det årliga skolvalet inför förskoleklass och 
årskurs 7.  

3. Mål och viljeinriktning  
Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt 
säkerställa en likvärdig process.  

4. Vem ska göra skolval  
Skolval görs av vårdnadshavare till barn/elever som är folkbokförda i Vetlanda kommun 
och som ska börja i förskoleklass respektive årskurs 7. Skolvalet sker läsåret innan 
eleverna ska börja i skolan.  

Barn/elever som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter 
likställs som folkbokförda i kommunen.  

Barn och elever som är folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda i 
kommunen under förutsättning att man kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad 
eller hyreskontrakt vid aktuellt skolval. Köpe- eller hyreskontrakt ska avse inflyttning 
senast den 30 september innevarande år och bifogas ansökan. 

5. Urvalsprinciper  
Vi tillämpar följande urvalsprinciper: 

1. Vårdnadshavares önskemål.  

2. Relativ närhet.  

Särskilda skäl  
Undantag kan göras från ordinarie antagningsregler för barn som har särskilda skäl att 
gå i en viss skola. Antagning på särskilda skäl prövas av grundskolechef i varje enskilt fall.  

Särskilda skäl är något som har betydelse för barnets utbildning. Exempel på särskilda 
skäl kan vara funktionsvariation (fysisk eller psykisk) eller särskilda medicinska problem 
som bäst kan bemötas på en viss skolenhet utifrån antingen skolans fysiska utformning 
eller specialkompetens bland den pedagogiska personalen.    
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Relativ närhet  
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när den placerar en 
elev på en viss skola. Finns det fler ansökningar än platser på en skolenhet får man utgå 
ifrån närhetsprincipen och relativ närhet.  

Vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola 
nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna 
nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerat i den skola 
som ligger närmast hemmet.  

Om vårdnadshavare till barn A och B sökt samma skolor och bara ett av barnen kan 
erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till alternativ skola 
(relativ närhet). 

Med hemmet avses barnets folkbokföringsadress vid sista datum för skolval. Undantag 
kan göras om man kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt vid 
aktuellt skolval. Köpe- eller hyreskontrakt ska avse inflyttning senast den 30 september 
innevarande år och bifogas ansökan. 

Med skolväg avses den kortaste användbara vägen mellan elevens hem och skolan. 

Med alternativ skola avses den kommunala skola som ligger närmast, bortsett från den 
skola man valt. 

Exempel 

Adrian har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola 
(950–800=150 meter). Hanna har 600 meter till skolan hon önskat och 650 meter till sin 
näst närmaste skola (650–600=50 meter).  

Adrian får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den 
alternativa skolan.  
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6. Val av skola  
Skolvalet görs årligen under februari månad via e-tjänst på kommunens hemsida. 
Önskemål kan enbart göras till kommunens egna skolor.  

Huvudprincipen är att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål vad gäller val av skola. 
Vårdnadshavare kan göra tre prioriterade val till olika skolenheter. Om elevens 
förstahandsval inte går att tillmötesgå, behandlas elevens andrahandsval tillsammans 
med andra vårdnadshavares förstahandsval på sökt skola. Samma princip sker vid 
tredjehandsvalet.  

Får barnet/eleven inte plats utifrån vårdnadshavarnas önskemål kommer kommunen att 
erbjuda en skolplacering utifrån närhetsprincipen/relativ närhet.  

Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen 
skulle medföra ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen1.  

I de fall det finns elever som inte får sin önskade skolplacering kommer en kölista 
upprättas på varje skolenhet utifrån hur situationen såg ut när skolvalet avslutades. 
Uppstår det en ledig plats på skolenheten kommer vårdnadshavare till eleven kontaktas 
i tur och ordning och erbjudas plats. Kölistan är aktuell till sista september. Därefter 
gäller ordinarie regler för skolbyte. 

De ansökningar om skolval som inkommer efter ansökningstidens utgång (men innan 
den 30 september) hamnar automatiskt sist i placeringskön till den sökta skolan.  

Elever som flyttar in i/inom kommunen efter att skolvalet avslutats prioriteras i kön 
utifrån närhetsprincipen.  

Rektor i den önskade skolan beslutar om antal elever som får en placering vid skolan. 
Det är också rektor som beslutar om hur klasserna kommer att organiseras.  

Om vårdnadshavare inte gör något skolval eller inte kommer överens om 
elevens skolplacering 
Frågor om placering vid eller byte av skolenhet är av sådan art att det krävs att 
vårdnadshavarna är överens om placeringen2. Om en elev har två vårdnadshavare ska 
båda vårdnadshavarna godkänna en ansökan om placering. Om vårdnadshavare inte 
inkommer med önskemål om skolplacering eller vårdnadshavare inte kommer överens 
om skolplacering placeras eleven i närmsta skola där det finns ledig plats. 

Skolskjuts  
Vårdnadshavares val av skola kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Ansökan om 
skolskjuts prövas enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts, 
kommun.vetlanda.se/skolskjuts.  

 
1 Skollagen 9 kap 15 § (förskoleklass) och 10 kap 30 § (grundskolan). 
2 JO 2001/2002 s. 397 
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