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Skolvalsregler och reviderade riktlinjer
Skolvalsregler
Huvudprincipen är att vårdnadshavarnas förstahands-val av skola. Om inte
det är möjligt så används följande kriterier för placering
1. Syskonförtur (gäller förskoleklass och årskurs 1)
2. Närhet

Riktlinjer till skolvalsreglerna
Vilka årskurser val görs till
Skolval görs av samtliga till förskoleklass och till årskurs 7. Skolval till årskurs 4 görs av elever vid fristående skolor, nu aktuella är Ösbyskolan och
Elevverket.
Vilka elever/vårdnadshavare omfattas respektive inte omfattas
Skolvalet omfattar barn som är folkbokförda i Danderyds kommun under
skolvalsperioden.
Alla barn som fyller 6 år under året då skolvalet genomförs har möjlighet att
välja förskoleklass.
Om barnet ska börja i årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass tidigare, kan
vårdnadshavarna nu välja skola
Folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda i kommunen under förutsättning att de senast sista ansökningsdag kan visa upp ett
köpekontrakt på en bostad, hyreskontrakt eller dyl.
Utlandssvenskar som innan flytten utomlands var folkbokförda i Danderyd
ska jämställas med folkbokförda i kommunen under förutsättning att de senast sista ansökningsdag kan visa att de före skolstart flyttar till Danderyd.
Val av skola
Huvudprincipen för skolvalsreglerna är elevens förstahands-val av skola.
Om eleven inte antas enligt förstahandsvalet blir denne placerad på reservlista till skolan. (Varje skola antar i första omgången elever utifrån förstahands-valet.) Om eleven inte antas på förstahandsvalet erbjuds placering på
skola enligt andra- respektive tredjehandsvalet i mån av plats. I sista hand
placeras eleven vid en kommunal skola som har plats.
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Syskonförtur
Syskonförtur gäller för elev som ska börja i förskoleklass till och med årskurs 1 om eleven har syskon på samma skola kommande läsår. Syskonförtur
gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och behöver inte
vara biologiska syskon.
Närhet
Avståndet mäts fågelvägen. Stadsbyggnadskontorets digitala kartor och avståndsmätning används som underlag. Mätning görs av utbildnings- och
kulturkontoret från närmaste fastighetsgränser mellan skolan och adressen
där eleven är folkbokförd.
Målsättningen att elev inte ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola
avser skolvalen till förskoleklass och till årskurs 4.
Val till åk 7 – elever från Enebyberg
Under flera års tid har elever som bor i Enebybergs norra område inte kunnat få sitt förstahandsval tillgodosett när efterfrågan överstiger platsutbudet i
en av kommunens högstadieskolor. Eftersom de kommunala högstadieskolorna bägge är placerade centralt i kommunen har nämnden uttalat en intention för att underlätta vidare skolgång för elev från Enebyberg som inte fått
sitt förstahandsval. Målsättningen gäller boende i Enebyberg som lämnar
Brageskolan och som inte får sitt förstahandsval. Dessa bör erbjudas plats i
en skola med andra elever från avlämnande skolklass.
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 i varje
enskilt fall i en elevvårdskonferens (eller motsvarande) under rektors ledning. Det kan till exempel röra sig om sociala eller psykologiska skäl eller
funktionshinder.
Möjlighet att gå kvar inom samma resultatenhet
Elever som byter kommunal skola till årskurs 4 där skolorna finns inom
samma resultatenhet garanteras plats. Det påverkar elever vid Svalnässkolan, Baldersskolan, Långängsskolan och elever inom Enebybergs resultatenhet.
När görs skolvalet?
Skolvalet görs under fyra veckor i januari och februari. Utbildnings- och
kulturkontoret (UKK) fastställer vilka datum som gäller varje år och publicerar det på kommunens hemsida www.danderyd.se. Samtliga elever som
ska välja till förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 7 får information
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Vidare skickar UKK påminnelse
innan skolvalsperiodens slut till de föräldrar som inte valt skola eller där
skolvalet inte är giltigt.
Vårdnadshavarna kan ange tre alternativ och rangordna dem som 1:a, 2:a
och 3:e handsval oavsett om det gäller kommunal eller fristående skola.
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Placeringsbesked skickas ut till elevens folkbokföringsadress efter skolvalsperiodens slut. Barnets samtliga vårdnadshavare måste skriva under placeringsbeskedet och returnera det till skolan.
Vem beslutar om antagning?
Rektorn i den mottagande skolan beslutar om antagning.
Hur gör vårdnadshavare skolval?
Vårdnadshavarna väljer skola via kommunens hemsida www.danderyd.se.
Om man inte väljer
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går
i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja
skola, måste barnet trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet
inte är giltigt av någon anledning, t.ex. att det finns två vårdnadshavare och
båda inte godkänt valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett
aktivt skolval placeras barnet i någon av kommunens skolor. Utbildningsoch kulturkontoret ansvarar för att påminna vårdnadshavarna att göra skolval samt för att informera produktionsledningen att dessa elever saknar
skolplacering. Rektorn i den mottagande skolan beslutar om antagning.
Köhantering för skolor som inte kunde anta samtliga elever vid senaste
skolvalet
Kölistan för de skolor som inte kunde anta samtliga elever vid senaste skolvalet upprättas utifrån situationen så som den var då skolvalet stängde. Om
det uppstår en ledig plats ska skolan kontakta vårdnadshavarna i tur och
ordning enligt den listan till samtliga fått plats alternativt tackat nej till erbjudandet om plats.
Skolan upprättar därefter en ny kölista utifrån skolvalsreglerna.
För de årskurser där det inte varit skolval upprättar skolan årligen en kölista
utifrån skolvalsreglerna.
Skolval då elev inte får något av sina skolval tillgodosedda
Utbildnings- och kulturkontoret ansvarar för att sammanställa om det finns
elever som inte fått något av sina skolval samt att informera föräldrar om de
skolor som finns i kommunen. Vidare är ansvaret att informera produktionsledningen att dessa elever ska ha en skolplacering. Produktionsledningen
söker därefter placering för barnet i någon av de kommunalt drivna skolorna. Rektorn i den mottagande skolan beslutar om antagning.
Skolplacering för elev som flyttar till kommunen under läsåret
Utbildnings- och kulturkontoret har ansvar för att informera om de skolor
som finns i kommunen.
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Produktionsledningen ska erbjuda plats i kommunal skola om plats inte
finns på de valda skolorna.
Skolplacering för elev som är antagen i förberedelseklass i Kevingeskolan
När en elev antas vid förberedelseklassen ska det redan vid mottagning förberedas vilken skolplacering eleven ska ha efter förberedelseklassen. Principerna för skolplacering följer skolvalsreglerna, det vill säga i första hand
vårdnadshavarnas önskemål och, om dessa inte går att tillgodose, närmaste
skola. Kevingeskolan ansvarar för att ta kontakt med den skolan. Rektorn i
den mottagande skolan beslutar om antagning.
Elever från andra kommuner
Elever folkbokförda i andra kommuner och som vill gå i en kommunal skola
i Danderyd har möjlighet till det om det finns plats sedan samtliga Danderyds-elever fått en skolplats.
Vid antagning av elever (gäller främst antagning till årskurs 7) från andra
kommuner prioriteras eventuell tidigare skolgång i Danderyd och görs då
utifrån antalet år eleven gått i Danderyds fristående eller kommunala skolor.
Innevarande läsår och de som varit sammanhängande före det ska räknas.
Skolgång i annan kommun
Eleven kan också välja en kommunal eller fristående skola i annan kommun. Förutsättningen är dock att den mottagande skolan accepterar den ersättning Danderyds kommun erbjuder. Vårdnadshavarna får själv kontakta
den skola de vill välja och undersöka om den kan ta emot eleven.
Överklaga
Med vilket lagstöd fattas beslut om skolplacering?
Beslut om placering på skolenhet regleras i skollagens 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § (grundskola):
(Skollagen 10 kap. 30 §) En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. (nedan kallat första
stycket)
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
(Nedan kallat andra stycket)
Beslut om skolplacering överklagas till olika instanser beroende på om det
fattas enligt första eller andra stycket.
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Överklaga rektors beslut om skolplacering enligt första stycket?
Beslut om skolplacering enligt första stycket är det allra vanligaste. Det inträffar när elever är placerade på skolans samtliga tillgängliga platser, dvs.
normalt när det finns fler berättigade elever än tillgängliga platser på en
skola.
Beslutet kan överklagas av kommuninvånare enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Utmärkande för en prövning genom
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen är:
•
•

•
•
•
•

Att endast kommunmedlemmar har överklaganderätt, oavsett om beslutet angår honom eller henne personligen.
Att tiden för att överklaga börjar löpa när det justerade sammanträdesprotokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Om överklagandet avser ett delegationsbeslut börjar tiden löpa när sammanträdesprotokollet för det nämndsammanträde där beslutet anmälts till
nämnden tillkännages på kommunens anslagstavla.
Den som klagar får inte åberopa någon ny omständighet som stöd för
sin talan efter att tiden för att överklaga gått ut.
Domstolen kan endast pröva sådana omständigheter som inom överklagandetiden angetts av den som klagar.
Domstolens prövar endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.
Domstolen kan bara undanröja (kassera) beslutet men inte ändra beslutets innehåll.

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm,
Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor
från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet
över beslutet justerats.
Överklagar rektors beslut om skolplacering enligt andra stycket?
Det kan förekomma om en elev behöver förflyttas på grund av att de andra
eleverna inte får trygghet och studiero. Beslut enligt första punkten i det
andra stycket tillämpas inte i Danderyds kommun. Ett exempel där det kan
användas är om en kommun bygger ett nytt bostadsområde nära skolan och
några platser reserveras för just dessa elever.
Överklagandet skickas till rektor för den skola som var förstahandsval. Rektor tar ställning till ditt klagomål och ser inte han eller hon skäl att ändra
beslutet skickas det vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd. För information se http://www.overklagandenamnden.se/.
Ersätter
Skolvalsreglerna och riktlinjerna ersätter tidigare beslut fattade av barn- och
utbildningsnämnden, 2002-11-05, § 127, 2007-12-04, 103, 2011-12-17,
§ 115 och 2013-10-22, § 85.

