2022-01-11
Barn- och utbildningsförvaltningen

Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7 hösten 2022
Skolval till läsåret 2022-2023
Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 till hösten 2022 har ni rätt att önska skola i
skolvalet under perioden 28 februari – 13 mars.
Förskoleklass
Förskoleklass är obligatoriskt och de barn som är födda 2016 och är folkbokförda i Kristianstads
kommun har möjlighet att önska skola inför hösten.
Årskurs 7
Elever i årskurs 6 som ska börja i årskurs 7 har möjlighet att önska skola inför hösten. Går eleven på
en skola som har upp till årskurs 9 så har eleven en garanterad plats i årskurs 7 på den skolan även om
inget aktivt val görs.
Så ansöker du i skolvalet 28 februari – 13 mars
Ansökan görs i vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett.
Ansökningar som inkommer efter den 13 mars är ogiltiga.
 Ni kan önska upp till tre skolor i skolvalet.
 Tänk på att önskemålet av skola kan påverka rätten till skolskjuts.
E-tjänst: https://minaskolval.se/kristianstad (kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID)
Blankett: Används i undantagsfall då vårdnadshavare saknar BankID, någon i familjen har skyddade
uppgifter eller inte har kompletta personnummer. Blanketten finns endast tillgänglig under
ansökningsperioden på kommunens hemsida samt medborgarcenter i Rådhus Skåne.
Samtliga vårdnadshavare ska godkänna
Det är viktigt att samtliga vårdnadshavare godkänner önskemål om skola för att ansökan ska bli giltig,
det gäller såväl ansökan via e-tjänst som blankett.
Skolor med profilklass (gäller årskurs 7)
Till profilklasser med färdighetsprov så sker antagning via detta prov och inte via skolvalet. Kontakta
aktuella skolor om ni önskar plats där.
Fristående skolor
Ansökan till fristående skolor görs direkt till den skolan.
Om ni fått/får besked från en fristående skola att eleven tagits emot där och ni är nöjda med den
placeringen meddelar ni placeringsenheten via mejl skolplaceringar@kristianstad.se
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Fördelning av platser (Urvalskriterier)
Grundregeln är att eleven skall placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om antalet sökande
elever är fler än det finns tillgängliga skolplatser används fastställda urvalskriterier.
Elev som inte gör något val eller som inte beviljas skolplacering på något av sina önskemål är
garanterad en skolplacering på en kommunal skola nära hemmet (närområdesskola) alternativt en
skola med anvisad skolskjuts.
Skola nära hemmet - Skolskjutsgränser
Skola nära hemmet (närområdesskola) avser de skolor som ligger inom nedan avstånd ifrån barnets
folkbokföringsadress. Avstånd för skolskjutsgräns avser kortaste väg till skolan, här används endast
vägar, samt gång- och cykelvägar (inte stigar eller dylikt) från Nationella vägdatabasen (NVDB).
 2000 m för förskoleklass
 4000 m för årskurs 7
Saknas skola inom ovan angivna avstånd så har man rätt till en skola med anvisad skolskjuts. Rätten
till skolskjuts upphör om man önskar en skola som ligger utanför ovan avstånd dit man inte har
anvisad skolskjuts.
Beslut om placering
Cirka tre veckor efter att skolvalet stängts kommer du att få ett mejl om att logga in i e-tjänsten
https://minaskolval.se/kristianstad för att ta del av beslut om skolplacering. Om du ansökt via
blankett eller inte gjort något aktivt val skickas beslut om skolplacering ut med post.
Byta skola
Om ni inte är nöjda med beslutet har ni möjlighet att ansöka om skolbyte under perioden
15 april – 24 april för beslut i början av maj. Byte beviljas i mån av plats enligt urvalskriterierna.
Flyttar till Kristianstads kommun
Om ni är på väg att bosätta er i Kristianstads kommun så ska ni kontakta placeringsenheten.
Ansökan om fritidshemsplats för elev i förskoleklass
Om ni arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att få plats på fritidshem. Ansökan görs efter att ni
fått beslut om skolplacering. Se hemsidan www.kristianstad.se/fritids
Läs mer
På Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida ges detaljerad information om skolvalet.
https://www.kristianstad.se/F-klass (Skolval till förskoleklass)
https://www.kristianstad.se/arskurs7 (Skolval till årskurs 7)
https://www.kristianstad.se/urvalskriterier (Urvalskriterier - Fördelning av platser)
https://www.kristianstad.se/skolskjuts (skolskjuts)
Kontakt – Placeringsenheten
Telefon: 044-13 56 64
E-post: skolplaceringar@kristianstad.se
Adress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten - Skolplaceringar, 291 80 Kristianstad.
Medborgarcenter finns i entrén i Rådhus Skåne. De nås också på telefon 044-13 50 00.
Välkommen att önska skola för ditt barn!
Skolcheferna för grundskolan
Kristianstads kommun
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