Grundskoleförvaltningen

Välkommen att
börja skolan 2021!
Hej!

Önska skola 15 januari–15 februari

Du får den här informationen eftersom du har ett
barn som fyller sex år under 2021. Alla barn har
skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.
Det första året går barnet i förskoleklass.

Du kan önska var du helst vill att ditt barn ska gå
i skolan. Att du lämnar önskemål betyder inte att
ditt barn kommer att få en plats i någon av de skol
enheterna du önskar. Det beror bland annat på hur
många andra som önskar samma skolenheter och
var barnen bor.

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.
På www.goteborg.se/onskaskola kan du se vilka fyra
skolenheter som ligger närmast ditt barns hem. Ditt
barn kommer att få en plats i någon av dessa skol
enheter om ni inte aktivt önskar en skolenhet längre
bort. Du kan önska var du helst vill att ditt barn ska
ska gå i skolan. Du kan däremot inte önska vem eller
vilka andra barn ditt barn ska gå i skolan med.

Du kan önska var ditt barn ska gå i skolan på webben
eller med blankett på www.goteborg.se/onskaskola.
Kom ihåg att om ditt barn har två vårdnadshavare
måste båda godkänna ansökan för att den ska vara
giltig. Du kan ansöka 15 januari-15 februari.

Förändringar inför hösten 2021
Göteborgs Stad har nya regler för skolplacering
i förskoleklass och grundskola från 1 januari 2021.
Det innebär att barn kan få andra skolplatser än vad
barn i området brukar få. De nya reglerna ska bidra till
att elever som bor nära varandra i större utsträckning
hålls samman.
I augusti 2021 förändras Göteborgs Stads skolenheter
så att de flesta enheter som ligger på samma adress
slås ihop. Det innebär färre skolbyten för eleverna
som går på dessa skolenheter.
Du kan läsa mer hur skolplaceringarna går till och hur
du gör för att önska var ditt barn ska gå i skolan på
www.goteborg.se/onskaskola.
Frågor? Kontakta grundskoleförvaltningen
Telefon: 031-365 09 60
E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se
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