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Skolvalsblankett för 
Askim-Frölunda-Högsbo 

Skolvalet 2017

Uppgifter om barn/elev
Barnets namn                                                                                      
                                                                                     

Barnets personnummer (ååååmmddnnnn) alternativt dossiernummer från LMA-kort                                                                                      
                                                                                      

Adress

Postnummer Postadress

Nuvarande skola/förskola Årskurs

Val av skola 
OBS! Här kan du endast söka kommunala skolor inom Askim-Frölunda-Högsbo, 
det vill säga ej fristående skolor eller kommunal skola i andra stadsdelar

Vi söker till årskurs:                                                                                         

Vi söker i första hand till skola                                                                                      
                                                                                      

Vi söker i andra hand till skola

Vi söker i tredje hand till skola

     Hänvisar till syskonförtur på följande skola 
Skolans namn                                                                                         

Ange personnummer för alla syskon i vald skola (ååååddmmnnnn)

Talar ni dagligen något annat språk än svenska med barnet?                Ja, vi talar                                                                                          Nej

Önskar ni modersmålsundervisning (hemspråk) för ert barn i ovanstående språk?               Ja                    Nej

Underskrift av samtliga vårdnadshavare 
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser

Namnteckning vårdnadshavare                                                                                         

Namnförtydligande

Telefon arbete Telefon bostad Mobiltelefon

Namnteckning vårdnadshavare

Namnförtydligande

Telefon arbete Telefon bostad Mobiltelefon
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Ifylld pappersblankett skickas till:
Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo
Box 16
421 21 Västra Frölunda

Digitalt ifylld blankett skickas till:
skolval@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
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Information
Ange 1–3 skolor. Det är viktigt att om möjligt ange tre skolor för att ditt barn i största möj-
liga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du som vårdnadshavare valt. 
Om ditt barn inte får plats i en skola som du ansökt till kommer ni att erbjudas plats i en 
skola enligt följande prioriteringsordning:
1. Nyanländ (om den sökta skolan har en låg andel nyanlända elever)
2. Bor i stadsdelen
3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur)
4. Absolut närhet (fågelvägen)
5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola  
    ska det lottas mellan dessa elever.

Närhet
Enligt skollagen har en elev rätt att gå i en skola som ligger ”nära hemmet”. Men ingen 
elev har en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit. Närhet till hemmet 
definieras för elever i: 
• årskurs 1-3 som 2 km
• årskurs 4-6 som 4 km
• årskurs 7-9 som 8 km 
Skolvägen avser här avstånd mellan hem och skola på gång- och cykelvägar eller med 
allmänna färdmedel (inte fågelvägen).

Nyanländ
Med nyanländ elev avses en elev som har varit bosatt utomlands men som nu är bosatt 
i Sverige och som har påbörjat sin grundskoleutbildning i Sverige senare än hösttermin-
ens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev anses inte vara nyanländ 
efter fyra års skolgång i Sverige.

Syskonförtur 
Syskonförtur gäller för barn med berättigade krav på placering vid en skolenhet nära 
hemmet under det sökta läsåret. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så  
kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har 
samma föräldrar. 

Elevregistrering 
Uppgifterna på blanketten kommer att registreras i elevregistret Procapita och behand-
las enligt personuppgiftslagen (PUL). 
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