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Riktlinjer för placering vid en skolenhet
Kommunens skolorganisation
Utformningen av kommunens skolorganisation görs både utifrån att skapa en
ekonomisk hållbar organisation och för att skapa en likvärdig skola med hög
kvalitet.
Vid beslut som innebär att enheters verksamhet förändras (åldersinriktning)
eller läggs ned kan skolorganisationen komma att förändras.
Placering vid skolenhet utifrån Skollagen: kap 9 §15, kap 10 §30
En elev ska i möjligaste mån placeras vi den av kommunens skolenheter där
elevens vårdnadshavare önskar att elev ska gå. Om den önskade placeringen
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en
annan skolenhet. Det innebär att om en annan elev, som har berörd skola som
placeringsskola (tillhör skolans geografiska placeringsområde) inte får plats,
placeras eleven vid annan skolenhet. Det är rektor eller biträdande rektor som
beslutar om sin enhets inre organisation.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, till exempel utbyggnation av
en skolenhet.
Varje skolenhet försöker inför varje läsår tillgodose vårdnadshavares önskemål
av skola. Om en skola får fler sökande än den har plats för gäller kommunens
urvalskriterier för placering vid skolenhet.
Urvalskriterier för placering vid en skolenhet
1. Elever som tillhör skolans geografiska placeringsområde.
2. Elever i förskoleklass till årskurs 3 som bor inom 2 km gångavstånd,
elever i årskurs 4-6 som bor inom 3 km gångavstånd och elever i
årskurs 7-9 som bor inom 5 km gångavstånd1 .
3. Kortast gångavstånd till skolan.
Gångavstånd fastställs genom kommunens geografiska mätverktyg. Om fler sökande elever än
det finns plats för, finns inom samma urvalskriterie, ges plats till den elev som har närmast till
önskad skola.
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