
Grundskoleförvaltningen

Välkommen till  
skolan 2020

goteborg.se/sokaskola
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Hej!
Du får den här broschyren  
eftersom du har ett barn som  
fyller sex år under 2020.  
Alla barn har skolplikt från  
höstterminen det år de fyller  
sex år. Det första året går  
barnet i förskoleklass. 
Du kan själv önska var ditt  
barn ska gå i skolan. Vi på  
grundskoleförvaltningen  
vill därför förklara hur  
du söker skola och vad  
som händer sen. 
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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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Vad är förskoleklass? 
Förskoleklass är en egen skolform 
och är till för att förbereda inför 
skolstarten. Förskoleklass är en 
kombination mellan förskolans och 
skolans pedagogik och sätt att arbeta 
med ett stort inslag av skapande 
arbete och lek. Det kostar ingenting 
att gå i förskoleklass. Verksamheten 
pågår under max sex timmar per 
dag. Om du arbetar eller studerar 
kan ditt barn resten av dagen vara  
i fritidshem eller i pedagogisk omsorg. 

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. 

Om vi inte får in en ansökan från 
dig eller om det inte finns platser på 
skolenheterna du önskar, så får ditt 
barn en plats på en grundskola inom 
ungefär två kilometer från barnets 
hem. Även du som har ett barn som 
ska börja i grundsärskolan ska söka. 
Det kan du läsa mer om längre bak i 
broschyren.   

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 
grundskoleförvaltningen eller 
medborgarkontoren. Det är viktigt 
att du fyller i alla uppgifter som är 
obligatoriska i ansökan. Kom ihåg 
att kontrollera så att alla uppgifter 
stämmer innan du skickar in 
ansökan.  

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

www.goteborg.se/sokaskola

Sök skolenhet på

Antagningsbesked för grundskolan skickas  
till vårdnadshavare i mars.

Antagningsbesked för grundsärskolan skickas  
till vårdnadshavare löpande. 

Ansökningsperiod:  
15 november–15 december



8 9

Sök till en fristående 
skolenhet eller skolenhet  
i en annan kommun
Om du vill söka till en fristående  
skolenhet 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 har ansvar 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 grundskoleförvalt-
ningen i Göteborg. Du hittar våra 
kontaktuppgifter längst bak i den 
här broschyren. 

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 di-
gitalt. 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 grund-
skolan utgår vi alltid ifrån ditt önske- 
mål. Men ibland är det fler som söker 
till en skolenhet än vad det finns 
platser. Det finns inga köer till skolen-
heterna i Göteborgs Stad. Om det är 
många som vill gå på samma skolenhet 
är det istället Göteborgs Stads regler 
för placering i förskoleklass 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 på  
www.goteborg.se/sokaskola 

De fristående skolenheterna har  
egna regler för antagning.

Är mitt barn garanterad 
en plats på närmsta 
skolenhet? 
I Göteborgs Stad har ditt barn rätt  
till en plats i förskoleklass på en  
skolenhet 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

Det betyder inte att ditt barn är 
garanterad en plats på den skolenhet 
som ligger närmast. 

Hur gör jag för att söka 
fritidshem? 
Fritidshemmet finns till för elever 
som går i grundskola eller grundsär-
skola och som behöver en plats att 
vara på före och/eller efter skolan. 
Du kan söka en plats på fritids- 
hemmet så fort du vet i vilken  

skolenhet ditt barn ska gå. Du söker 
direkt på webben eller med en  
blankett som du hittar på 
www.goteborg.se/grundskola

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 föranmäla dig. 

Vad är skillnaden mellan 
en skola och en skolenhet?
En skola eller en skolbyggnad kan 
bestå av flera skolenheter. Till exempel 
kan en skola 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.

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



Hur gör jag om 
mitt barn har en 
funktionsnedsättning? 
Förskoleklassen är obligatorisk för 
alla. Det är viktigt att du vet att alla 
barn har rätt att gå i förskoleklass, 
oavsett behov av stöd.

Grundsärskolan finns för de barn 
som på grund av en intellektuell 
funktionsnedsättning inte kommer 
kunna nå grundskolans  
kunskapskrav. 

Grundsärskolan tar emot elever  
i årskurserna 1-9. Det finns med  
andra ord ingen förskoleklass i 
grundsärskolan. Många barn som 
ska gå i grundsärskola kan först gå 
i en förskoleklass i en grundskola. 

Det är därför viktigt att du söker 
skola oavsett vilka behov ditt barn 
har. Det ska du göra även om du tror 
att ditt barn kommer gå i grundsär-
skola senare. 

Om du bedömer att ditt barn inte 
kan gå i förskoleklass kan du ansöka 
om uppskjuten skolplikt. Det innebär 
att ditt barn istället går ett extra år 
på förskolan. 

Du kan få mer information om  
grundsärskola och uppskjuten 
skolplikt på  www.goteborg.se/
grundskola eller genom att kontakta 
grundskoleförvaltningen. 

Skolstart är den 
19 augusti 2020 
för kommunala 
skolenheter.

Sök senast 

15 
december 

2019

Välkommen med din ansökan!



031-365 09 60

grundskola@ 
grundskola.goteborg.se
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