Grundskoleförvaltningen

Önska skola

15 januari –
15 februari

Välkommen
till skolan 2023!
goteborg.se

Hej!
Du får den här broschyren eftersom
du har ett barn som fyller sex år
under 2023.
Alla barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Det
första året går barnen i förskoleklass.
Vi kan inte säga i förväg var ditt
barn kommer att gå i skolan till
hösten. Det beror på flera saker.
Till exempel lagar och regler.
Du kan önska var du helst vill
att ditt barn går i skolan.
Vi på grundskoleförvaltningen i
Göteborgs Stad vill därför förklara
hur du gör för att önska var ditt
barn ska gå i skolan och hur det går
till när vi beslutar om vilka barn som
ska få en plats i vilka skolenheter.

Läs mer om hur skolplaceringar går till och hur du önskar
skola åt ditt barn på www.goteborg.se/onskaskola
Learn more about school placement and how to
request placement at a particular school at
www.goteborg.se/onskaskola
Kasii akhri wixii ku saabsan iskuul ka meelaynta sida
ay u dhacdo iyo sida aad ugu dalbi kartid ilmahaaga
iskuulka aad la doonaysid www.goteborg.se/onskaskola
Okula yerleştirme işlemlerinin nasıl ilerlediğine ve
çocuğunuz için okul seçiminizi nasıl yapacağınıza
ilişkin daha geniş bilgileri şu siteden okuyunuz
www.goteborg.se/onskaskola
Pročitajte o tome kako se određuju školska mjesta
i kako možete zaželjeti školu za vaše dijete na
www.goteborg.se/onskaskola
Lisätietoja koulusijoituksista ja koulutoivomusten
esittämisestä on osoitteessa www.goteborg.se/onskaskola

اقرأ املزيد عن كيف تتم عملية اإلدخال يف املدارس وماذا يجب أن تفعل ليك تعلن عن رغبتك يف مدرسة
معينة لطفلك وذلك عىل الرابط www.goteborg.se/onskaskola
تاسې د ماشوم ځای پرځاې کول په ښوونځي کې او دا چې د خپل ماشوم لپاره د ښوونځي غوښتنه
څرنګه تر رسه کولی شئ دلته ولولئ www.goteborg.se/onskaskola
زیاتر بخوێنیتەوە دەربارەی چۆنیەتی خستنە خوێندنگا و چۆن ئارەزوو دەکەیت
منداڵەکەت لە چ خوێندنگایەک دانرێت لە www.goteborg.se/onskaskola
ናይ ቤት ትምህርቲ ምደባ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝካየድ ከምኡ ድማ
ንውላድኩም ከመይ ጌርኩም ትደልዩዎ ቤት ትምህርቲ ከም ትፍትሹሉ
ብዝምልከት ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ማለት ኣብ
www.goteborg.se/onskaskola ብዝያዳ ኣንብቡ።
شام میتوانید که درین باره بیشرت بخوانید که جابجا منودن طفل شام در مکتب چطور صورت میگیرد و شام
چطور میتوانید که از طریق صفح ٔه انرتنتی  www.goteborg.se/onskaskolaخواهش یک مکتب را صادر کنید
شام می توانید در بارۀ دریافت جا برای فرزند خود در مدرسه و چگونگی انتخاب مدرسه برای او در وبسایت
 www.goteborg.se/onskaskolaمطالب بیشرتی بخوانید.

Vad är förskoleklass?
Förskoleklass är en egen skolform. Undervisningen i förskoleklass
bygger vidare på det som barnen lärt sig i förskolan. Men barnen
utmanas också att upptäcka och lära sig nya kunskaper och blir
på så vis förberedda inför fortsättningen på sin skolgång. Efter
förskoleklassen börjar eleven i årskurs 1 på samma skolenhet.
Undervisningen i förskoleklass ska utveckla ditt barns fantasi,
inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra. Skolan har
därför ett stort inslag av skapande och undersökande 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 vara på fritidshem eller i pedagogisk omsorg
resten av dagen.

Var kommer mitt barn gå i skolan?
Alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till en skolplats
inom två kilometer från hemmet.
Om det finns flera skolenheter som ligger inom två kilometer
har ditt barn rätt till en av de fyra skolenheter som ligger närmast
barnets folkbokföringsadress.
På www.goteborg.se/onskaskola kan du se vilka skolenheter som
ligger närmast.
Alla avstånd mäts i skolväg, vilket framför allt innebär gångoch cykelväg mellan ditt barns folkbokföringsadress och
skolenhetens adress.
Du kan önska var du helst vill att ditt barn ska gå i skolan. Du kan
däremot inte önska vem eller vilka andra barn ditt barn ska gå i
skolan med.
Att du önskar var ditt barn ska gå i skolan betyder inte att det är
säkert att ditt barn får en plats i någon av skolenheterna du önskar.
Det kan finnas geografiska områden där det är svårigheter med
antal skolplatser och avstånd. För att varje elev ska få en rimlig
skolplacering samtidigt som vi ser vad som är bäst för alla elever
i Göteborgs stad får grundskoleförvaltningen i undantagsfall
göra avsteg från reglerna på grund av ekonomi eller organisation.

Hur gör jag för att önska var
mitt barn ska gå i skolan?
På www.goteborg.se/onskaskola kan du önska skolenhet i
e-tjänsten eller med blankett. Där kan du också se var de olika
skolenheterna ligger och vilka fyra som ligger närmast.
Du kan skicka in ditt önskemål 15 januari–15 februari.
Du kan önska skolenheter var som helst i staden. Du måste
med andra ord inte önska någon av de fyra som ligger närmast.
Om du inte skickar in ett önskemål om var du vill att ditt
barn går i skolan får ditt barn en plats inom två kilometer från
hemmet, i någon av de fyra skolenheter som ligger närmast.

Tänk på: Om ditt barn har två vårdnadshavare måste
båda signera ansökan för att den ska vara giltig.
Om du önskar skolenhet i e-tjänsten behöver den andra
vårdnadshavaren också logga in och godkänna ansökan.

Vad händer om det är fler som önskar en
skolenhet än vad det finns platser?
Efter den 15 februari går grundskoleförvaltningen igenom
alla önskemål som har kommit in. Det finns inga köer till
skolenheterna i Göteborgs Stad. I första hand utgår vi ifrån
vårdnadshavarnasönskemål när vi beslutar var barnen ska gå i
skolan. Men ibland är det fler som önskar en skolenhet än vad
det finns lediga platser. Då är det Göteborgs Stads regler för
skolplacering i förskoleklass och grundskola som avgör vilka
elever som har rätt till platserna.
1. Syskonförtur
Den första regeln vi utgår ifrån är
syskonförtur. Syskonförtur betyder
att om ditt barn kommer att ha ett
äldre syskon i årskurs F-6 på skol
enheten kommande läsår så får ditt
barn förtur.
Med syskon menar vi helsyskon,
halvsyskon och bonussyskon som
är folkbokförda på samma adress.
Du måste ange i ansökan att du
önskar skola med syskonförtur.

2. Relativ närhet
Den andra regeln vi utgår ifrån är
relativ närhet. Det betyder att om
det är två elever som vill gå i samma
skolenhet, men det bara finns en
plats kvar så är det eleven som får
längst till sin alternativa skolenhet
jämfört med den önskade skolenheten som får platsen. Det behöver
med andra ord inte vara den elev
som bor närmast skolenheten som
får platsen – utan den elev som
förlorar mest på att inte få den. Att
ha relativ närhet betyder att det blir
en mer jämn fördelning mellan
elever i staden hur långt de har till
skolan, istället för att några får en
skolenhet väldigt nära och andra
betydligt längre bort. Avstånden
mäts i skolväg, vilket framför allt
betyder gång- och cykelväg.

3. Absolut närhet
Om två elever har samma relativa
närhet, det vill säga att de båda
förlorar lika mycket på att inte få
platsen, så är det den elev som bor
närmast den önskade skolenheten
som får platsen. Även här är det
skolvägen som mäts.

4. Lottning
Om två elever har samma relativa
och absoluta närhet till en skolenhet
ska det lottas mellan dessa elever.
Det kan till exempel bli aktuellt om
två elever har samma bostadsadress.

I slutet på mars
får du besked
I slutet på mars får du veta i vilken
skolenhet ditt barn har fått en plats.
Om du har lämnat ditt önskemål i
e-tjänsten får du besked via e-post
och kan se skolplaceringen i
e-tjänsten. Om du har önskat
skolenhet med blankett eller inte
har gjort något önskemål, får du via
brev veta i vilken skolenhet ditt barn
har fått en plats.
Om du har frågor om ditt barns
skolplacering kan du kontakta
grundskoleförvaltningen. Om du
inte är nöjd med placeringen kan
du ansöka om ett skolbyte.
Om du anser att skolplaceringen är
fel kan du kontakta grundskoleförvaltningen. Du kan också överklaga
beslutet. På beslutet står det hur
du gör.

Hur gör jag om mitt
barn behöver plats på
fritidshemmet?
Om du arbetar eller studerar och ditt
barn behöver en plats att vara på före
och/eller efter skolan kan ditt barn
vara på fritidshemmet. När du har
fått veta var ditt barn ska gå i skolan
måste du ansöka om en plats på
fritidshem. Vill du ha en garanterad
plats till terminstart ska du ansöka
senast 31 maj. Du kan läsa mer på
www.goteborg.se/fritidshem.

Sök till en fristående
skolenhet eller en
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/onskaskola kan
du bara önska 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
grundskoleförvaltningen i Göteborg.
Du hittar våra kontaktuppgifter
längst bak i den här broschyren.

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. Om du bedömer
att ditt barn inte kan gå i en förskoleklass kan du ansöka om
uppskjuten skolplikt. Det kan till exempel betyda att ditt barn
istället går ett extra år på förskola eller i pedagogisk omsorg.
Du kan få mer information om grundsärskola och uppskjuten
skolplikt på www.goteborg.se/grundskola eller genom att
kontakta grundskoleförvaltningen.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller
vill ha hjälp att önska var ditt barn ska gå i skolan.
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Kontakta oss:
Telefon: 031-365 09 60
E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se

