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Hej!
Du får den här broschyren eftersom du har ett barn som just 
nu går sista årskursen på sin skolenhet. En skola kan ha flera  
skolenheter. Det betyder att ditt barn kommer att byta  
skolenhet till hösten och att du därför ska önska vilken  
skolenhet du helst vill att ditt barn går i. 

Det finns plats för alla elever i någon av våra skolor, men  
på vissa skolenheter kan det bli fullt. Då får eleven plats  
i en annan skolenhet. Som vårdnadshavare kan du önska  
i vilken skolenhet ditt barn ska gå. Ta den möjligheten!
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Läs mer om att söka skola på  
www.goteborg.se/sokaskola 

Read more about applying to a school on 
www.goteborg.se/sokaskola 

Lisätietoa kouluun hakemisesta löytyy täältä: 
www.goteborg.se/sokaskola

Ka akhriso warbixin intaa ka badan oo ku 
saabsan sida iskuulka loo dalbado  
www.goteborg.se/sokaskola

Pročitajte više o prijavi u školu na web 
stranici www.goteborg.se/sokaskola

ትምህርቲ ከመይ ጌርኩም ትፍትሹን ተመልክቱን ንምፍላጥ 

ኣብ  www.goteborg.se/sokaskola ዝብል 
መርበብ ሓበሬታ  ኣቲኹም ኣንብቡ።

برای درخواستی دادن به مکاتب گوتنربگ، معلومات بیشرت را در این 

www.goteborg.se/sokaskola وبسایت بخوانید

د ګوتنربګ په ښوونځیو کی د شاملیدو دپاره تاسی نور معلومات پدی 

www.goteborg.se/sokaskola :وبسایټ کی ولولی

بۆ گەڕان بە دوای خوێندنگادا زانیاری زیاتر بخوێنەرەوە  لە 

www.goteborg.se/sokaskola ماڵپەڕی

مطالب بیشرت در بارۀ نامنویسی در مدرسه را در  وبسایت 

www.goteborg.se/sokaskola بخوانید

اقرأ املزيد عن كيفية تقديم طلب لاللتحاق باملدرسة يف يوتيبوري 

www.goteborg.se/sokaskola  عىل الرابط
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Måste jag söka skolenhet? 
Alla barn som är folkbokförda i  
Göteborg är garanterade att få en 
plats i någon av våra skolenheter. 
Men du som vårdnadshavare kan 
önska vilken skolenhet du helst vill 
att ditt barn ska gå i. Det är med 
andra ord jätteviktigt att du tar 
möjligheten att söka. Om vi inte får 
in en ansökan från dig, eller om det 
inte finns platser på skolenheterna 
du önskar, får ditt barn en plats på 
en grundskola inom:

 » ungefär två kilometer från hemmet 
för årskurserna F–3

 » ungefär fyra kilometer från hemmet 
för årskurserna 4–6 

 » ungefär åtta kilometer från hemmet 
för årskurserna 7–9. 

Kom ihåg att söka skolenhet även 
om nästa årskurs finns på samma 
skola som ditt barn går på nu – och 
även om du vill att ditt barn ska gå 
kvar på den skolan. 

Hur söker jag skolenhet? 
Du kan söka 15 november–15 december. 
Det är viktigt att du söker under den 
perioden.  

Du söker på www.goteborg.se/ 
sokaskola. Du kan söka direkt på 
webben eller fylla i och skicka in 
blanketten som finns på hemsidan. 

Om du behöver hjälp att fylla i din 
ansökan kan du kontakta grundskole- 
förvaltningen eller medborgarkontoren. 

Sök flera skolenheter
Du kan önska fem kommunala skol- 
enheter var du vill i Göteborg. Du 
förlorar ingenting på att önska fler 
än en skolenhet – tvärtom ökar du 
dina möjligheter att påverka var ditt 
barn ska gå i skolan. 

Om ditt barn inte får en plats i någon 
av de skolenheter du har önskat 
kommer ditt barn få en plats i någon 
av våra andra skolenheter.     

Sök till en fristående 
skolenhet eller skolenhet i 
en annan kommun
Om du vill söka till en fristående skol- 
enhet eller en skolenhet i en annan 
kommun tar du kontakt med den 
skolenheten direkt.  
På www.goteborg.se/sokaskola  
kan du bara söka till Göteborgs 
Stads kommunala skolenheter. 

Göteborgs Stad ansvarar för att alla 
barn som är folkbokförda i Göteborg 
går i skolan. Om du vet att ditt barn 
ska gå i en fristående skolenhet eller 
i en skolenhet i en annan kommun 
behöver du därför meddela det till 
grundskoleförvaltningen i Göteborg. 
Du hittar våra kontaktuppgifter 
längst bak i den här broschyren. 

Antagningsbesked för grundskolan skickas  
till vårdnadshavare i mars. 

Antagningsbesked för grundsärskolan skickas  
till vårdnadshavare löpande.

Ansökningsperiod:  
15 november–15 december
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När får vi veta i vilken 
skolenhet mitt barn har 
fått en plats? 
I mars skickar grundskoleförvalt-
ningen ut alla besked för grundskolan. 
Om du har sökt skolenhet på webben 
får du besked om skolplacering digi-
talt. Om du har sökt med blankett 
får du via brev veta i vilken skolenhet 
ditt barn har fått en plats. 

Besked om grundsärskolan skickar 
vi ut löpande.  

Vad händer om många har 
sökt samma skolenhet? 
När vi på grundskoleförvaltningen 
beslutar var ditt barn ska gå i 
grundskolan utgår vi alltid ifrån ditt 
önskemål. Men ibland är det fler som 
söker till en skolenhet än vad det 

finns platser. Det finns inga köer till 
skolenheterna i Göteborgs Stad. Om 
det är många som vill gå på samma 
skolenhet är det istället Göteborgs 
Stads regler för placering i förskole-
klass och grundskola som gäller. 

När vi beslutar var ditt barn ska gå 
i grundsärskola utgår vi alltid ifrån 
ditt önskemål och barnets behov. 

Du kan läsa mer om våra antagings-
regler på www.goteborg.se/sokaskola. 
De fristående skolenheterna har 
egna regler för antagning.

Kan jag önska vem eller 
vilka mitt barn ska gå 
tillsammans med? 
Nej, det går inte att önska vilka elever 
som ska gå på samma skolenhet som 
ditt barn. Det går bara att önska skol- 
enhet. 

Hur vet jag vilka 
skolenheter jag kan söka?  
På www.goteborg.se/sokaskola finns 
en lista över alla skolenheter i  
Göteborg. Du kan också jämföra 
olika skolenheter och besöka varje 
skolas egen webbplats för att läsa mer. 

På www.goteborg.se/sokaskola kan 
du också se vilka skolenheter som 
har öppet hus och informationsträffar. 
Till dessa träffar är alla välkomna. 
Det spelar ingen roll var i Göteborg 
du bor och du behöver inte föran-
mäla dig.

Vad är skillnaden mellan 
en skola och en skolenhet?
En skola kan bestå av flera skolen-
heter. Till exempel kan en skola eller 
skolbyggnad som har klasser från 
förskoleklass till och med årskurs 9 
ha tre skolenheter: F–3, 4–6 och 7–9. 
Hur skolorna är organiserade och hur 
många enheter en skola har varie-
rar från skola till skola och beror 
på vilken stadsdel som tidigare har 
ansvarat för skolan. Det får bara fin-
nas en rektor per skolenhet. När du 
söker skola är det därför egentligen 
en skolenhet du söker till. 

Vart vänder jag mig för att 
få hjälp?
Du kan kontakta grundskoleför-
valtningen på 031-365 09 60 eller 
grundskola@grundskola.goteborg.se. 
Du kan också kontakta medborgar-
kontoren. 

Du kommer att få mer information 
om skolvalet från ditt barns nuva-
rande skolenhet. 

Om du vill söka till  
en fristående skolenhet 
tar du kontakt med 
den skolenheten 
direkt. De fristående 
skolenheterna har egna 
ansökningsprocesser.

Sök senast  
15 december  

2019



Välkommen  
med din ansökan!



031-365 09 60

grundskola@ 
grundskola.goteborg.se

Frågor?
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