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Viktig information till dig som ska välja skola 
till ditt barn inför hösten 2019 
Om ditt barn går sista årskursen på sin skolenhet ska ni välja skola inför 
höstterminen 2019. Om du är osäker vad som gäller för ditt barn kan du gå in på 
www.goteborg.se/valjaskola för att se vilka årskurser och skolor som är berörda av 
övergångarna. 

Måste alla välja skola? 
När elever ska göra en övergång mellan skolenheter ska kommunen inhämta 
vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Alla elever har rätt till en skolplacering vid 
en skolenhet nära hemmet. Men det fria skolvalet gör det möjligt för dig som 
vårdnadshavare att önska vilka skolor du helst vill att ditt barn ska gå i. Du kan välja tre 
olika kommunala skolor i ansökan – var som helst i staden. Det är alltid 
vårdnadshavarens önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen börjar 
antagningsarbetet. Om en skola har fler antal sökande än det finns antal platser tillämpas 
Göteborgs Stads antagningsregler. 

Om du inte skickar in någon ansökan kommer ditt barn att tilldelas en plats på en skola 
inom ungefär två kilometer från hemmet för årskurserna F–3, ungefär fyra kilometer för 
årskurserna 4–6 och ungefär åtta kilometer för årskurserna 7–9. 

Hur gör vi för att söka skola?  
Du söker mellan 15 januari och 15 februari genom att gå in på 
www.goteborg.se/valjaskola och ”Ansök till årskurs 1-9”. Du söker via e-tjänst eller 
blankett. På hemsidan kan du se vilka skolor ni kan välja mellan och läsa om Göteborgs 
Stads antagningsregler. Detta gäller endast ansökan till de kommunala skolorna. Om du 
vill söka fristående skolor kontaktar du de skolorna direkt, då de har egna 
ansökningsprocesser.   

När får vi veta i vilken skola vårt barn har fått en plats?   
Under vecka 13 (i slutet på mars) skickar grundskoleförvaltningen ut alla 
antagningsbesked. Då får du via brev veta i vilken skola ditt barn har fått en plats. Det är 
viktigt att du bekräftar att ditt barn ska ha platsen eller att du meddelar 
grundskoleförvaltningen om eleven istället har fått en plats i en fristående skola eller i en 
skola i en annan kommun.   

Mer information eller hjälp med ansökan  
Om du har frågor eller vill ha hjälp med ansökan kan du kontakta 
grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller skicka e-post till 
grundskola@grundskola.goteborg.se. Du kan också kontakta medborgarkontoret i er 
stadsdel eller prata med barnets lärare eller rektor. Mer information om skolvalet finns på 
www.goteborg.se/valjaskola. 
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