Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-01-19

Val av skola inför förskoleklass och årskurs 7 hösten 2021

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller i
årskurs 7 hösten 2021 i är det dags att välja
kommunal grundskola.
1-12 mars är ansökan öppen för skolval:
https://minaskolval.se/kristianstad
På vår hemsida ges detaljerad information om hur
det går till: www.kristianstad.se/skolval
Förskoleklass
Förskoleklass är obligatoriskt. De barn som är
födda 2015 och är folkbokförda i Kristianstad kan
inför läsåret 2021/2022 göra ett skolval.

Årskurs 7
Elever som till hösten ska börja i årskurs 7 har
möjlighet att göra ett skolval, då de flesta elever
byter skola inför högstadiet. Elever som i dag går
på en skola som har årskurs F-9 har en reserverad
plats i årskurs 7 på nuvarande skola, även om inget
aktiv val görs.

BankID
Samtliga vårdnadshavare behöver ha BankID för
att kunna ansöka om skola via vår e-tjänst.
Blankett används i undantagsfall (då BankID
saknas, familjehem, elever utan komplett
personnummer eller elever med skyddade
uppgifter). Blankett kan fås på medborgarcenter på
Rådhus Skåne eller via hemsidan under perioden
1-12 mars. Denna skickas till placeringsenheten.

Ansökan
Ansökan kan endast göras under perioden
1-12 mars – Använd gärna vår e-tjänst!
I skolvalet anger ni upp till tre önskade skolor.
Rangordna valen där den första skolan är den ni
önskar i första hand osv. Glöm inte att samtliga
vårdnadshavare måste signera ansökan gäller
såväl via e-tjänsten som via blankett.

Ångra gjord ansökan
Under skolvalsperioden kan man göra om sin
ansökan förutsatt att samtliga vårdnadshavare
signerar. Efter ansökningstiden kan ni ansöka om
byta skola.

Ogiltig ansökan eller om ingen ansökan görs
Ansökan är ogiltig om samtliga vårdnadshavare
inte har signerat ansökan eller att ansökan inte
gjorts inom ansökningsperioden 1-12 mars. Vid
ogiltig ansökan räknas det som att inget val gjorts
och ditt barn placeras på en skola nära hemmet,
eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få
skolskjuts. Det samma gäller om ni inte gör någon
ansökan alls.

Skolor med profilklass gäller årskurs 7
Om profilklassen har färdighetsprov sker intag via
detta prov och inte via skolvalet. Kontakta dessa
skolor direkt om ni önskar plats där. Profilklass
som inte har färdighetsprov söks inom det
ordinarie skolvalet eftersom dessa inte har
färdighetsprov. Vilka som har färdighetsprov eller
inte ses på vår hemsida.

Fristående skolor
Ansökan till fristående skola görs direkt till den
skolan. Om en elev får en placering på en
fristående skola ska det meddelas
placeringsenheten.
Som ett planeringsstöd inför kommunens
skolplaceringar ska ni i skolvalet välja
”05 Fristående verksamhet” som 1:a val. Observera
att detta inte är någon ansökan.

Beslut om placering
I början av april skickas beslut om vilken skola
barnet placerats på via mejl alternativt i brev.
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Byta skola
Ansökan om att byta skola för blivande
förskoleklass och åk 7 görs i e-tjänsten under
perioden 15 april - 23 april för beslut i början av
maj. Byte beviljas i mån plats enligt
urvalskriterierna.

Urvalskriterier vid skolplacering
Grundregeln är att eleven skall placeras på den
skola som ni som vårdnadshavare önskar.
I de fall fler elever har sökt en skola än det finns
platser placeras eleverna enligt den så kallade
närhetsprincipen. Denna innebär att alla elever har
rätt att antingen få placering på en skola som ligger
inom skolskjutsgränsen (se nedan) från
folkbokföringsadressen eller en skola där eleven är
berättigad skolskjuts. Barn- utbildningsnämnden
har beslutat om de urvalskriterier som gäller i tur
och ordning då fler elever har sökt en skola än det
finns plats till. Det är de elever som bäst uppfyller
dessa kriterier i tur och ordning som får plats på
skolan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elever med skyddad identitet.
Externa elever med särskilda skäl.
Relativ närhet.
Syskonförtur.
Absolut avstånd.
Lottning.
Annan skola så nära hemmet som möjligt.

Ansökan om fritidshemsplats för elev i
förskoleklass
Om ni arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet
att få plats på fritidshem. Ansökan görs efter ni fått
besked om skolplacering. Se hemsidan
www.kristianstad.se/fritids
Flyttar till Kristianstads kommun
Om ni är på väg att bosätta er i Kristianstads
kommun:
Kontakta placeringsenheten.

Kontakt
Placeringsenheten nås på telefon 044-13 56 64,
eller e-post skolplaceringar@kristianstad.se
Adress: Placeringsenheten, Skolplaceringar, Vilans
skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad.
Medborgarcenter nås i entrén till Rådhus Skåne
och på telefon 044-13 50 00.

Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida
Här ses övergripande information om alla våra
verksamheter: www.kristianstad.se/buf
Länk till e-tjänsten för skolval:
http://minaskolval.se/kristianstad

Ett kriterium används endast om två eller flera
elever uppfyller föregående kriterium lika väl.
Syskonförtur räknas alltså inte förrän två eller
flera elever har samma relativa närhet.

Skolskjutsgränser
Skolskjuts kan sökas om ingen skola ligger inom
skolskjutsgränserna. Skolskjutsgränser är 2000 m
för förskoleklass och 4000 m för årskurs 7.

Välkommen att söka skola för ditt barn!
Skolcheferna för grundskolan
Kristianstads kommun
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