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Skolplaceringsprinciper för förskoleklassen och grundskolan 
 

Inledning  
Skolplikten infaller vid läsårsstarten det år barnet fyller 6 år under kalender-
året. Barnet placeras då i skolformen förskoleklassen. Om det finns sär-
skilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan hemkommunen 
besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då 
barnet fyller sju år.  
Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborgs kommun beslutar vilka regler 
som ska gälla för placering på skolenhet utöver de regelverk som finns i 
skollagen.  
Samtliga vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass och årskurs 
7 ska lämna önskemål om skolenhet. Om vårdnadshavare inte aktivt läm-
nar önskemål om skolenhet placeras barnet i en skolenhet som uppfyller la-
gens krav på en placering nära hemmet eller i en skolenhet dit skolskjuts 
erbjuds.  
 
Regelverk  
Skollagens bestämmelser  
Lagrum: 9 kap. 15 § och 10 kap. 29-31 §§ skollagen.  
Skollagens bestämmelser anger att en elev ska placeras vid den av kom-
munens skolenheter som elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå 
i. Under vissa omständigheter får dock kommunen frångå vårdnadshavares 
önskemål. Detta gäller enligt skollagen vid dessa situationer:  
 
1. Den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, eller  

2. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller  

3. Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
 
Barn- och utbildningsnämndens övergripande regler  
Beslut om placering på kommunal skolenhet utgår från att en elev har rätt 
att gå i en skolenhet nära hemmet eller, om ingen skolenhet finns inom 
skolskjutsavståndet från folkföringsadressen, på en skolenhet dit skolskjuts 
går. Detta kallas för ”närhetsprincipen”.  
 
Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som du som vård-
nadshavare önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar 
än det finns plats till. I dessa fall placeras några av eleverna på andra sko-
lor enligt fastställda principer. 
 
Skollagens bestämmelser och barn- och utbildningsnämndens regler för 
skolansökan är vägledande för placering av elever t.ex. vid önskat skolbyte. 
Vårdnadshavare kan ansöka om byte av skolenhet inför varje ny termin. 
Vem som har första rätt till den lediga platsen avgörs av detta regelverk.  
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Rätt till skolskjuts  
För varje elev som inte har någon skolenhet inom skolskjutsavståndet för 
årskursen från hemmet räknat finns en reserverad skolenhet. Till denna 
skolenhet har eleven rätt att få skolskjuts. Eleven får endast skolskjuts om 
eleven väljer den reserverade skolenheten. För F-6 är det följande skolor 
som har skolskjutsområden Brålanda skola, Frändeskolan, Mulltorp skola, 
Onsjöskolan, Rånnum skola, Rösebo skola, Skerrud skola och Öxnered 
skola. 
 
Fristående skolor i Vänersborgs kommun  
De fristående skolorna lyder under skollagens regler och har utöver dessa 
egna antagningsregler. De fristående skolorna ska vara öppna att söka till 
för alla elever. Ansökan till en fristående skolenhet görs direkt till den sko-
lenheten.  
 
Urvalskriterier för skolplaceringar på kommunala skolor  
Elever placeras alltid på en kommunal skolenhet enligt vårdnadshavares 
önskemål där detta är möjligt. Det finns en övre gräns för hur många elever 
som en skolenhet kan ta emot. Därför måste vårdnadshavare, vid önske-
mål om skolenhet, lämna ett till tre rangordnade önskemål om vilken sko-
lenhet man önskar att barnet ska placeras i.  
Om en skolenhet inte har plats för samtliga elever som vill gå där, tillämpas 
kommunens urvalsregler.  
 
Urvalskriterier  
I de fall vårdnadshavarnas önskemål överstiger antalet platser på valda 
skolor i berörd årskurs görs ett urval enligt nedanstående turordning:  
 
1. Elever med skyddad identitet  

2. Skolområde  

3. Relativ närhet  

4. Lottning. 
 
Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola 
nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den 
skola som är närmast hemmet. Skolenheten/enheterna inom skolområdet 
anses vara nära hemmet.  
 
Relativ närhet 
Relativ närhet betyder att varje elevs avstånd till sökt skolenhet och närlig-
gande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd 
från hemmet. 
Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa när-
heten. Denna är: - för F-6 den näst närmsta skolenheten (om eleven sökt 
skolenheten närmast hemmet), eller - den närmaste skolenheten (om ele-
ven inte sökt skolenheten närmast hemmet). Referensskolan behöver inte 
vara en skolenhet som vårdnadshavare önskat. För 7-9 utgör skolan i skol-
området referensskola vid val av annan skola. 
Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald sko-
lenhet. Eleven med den högre relativa närheten går före elev med lägre re-
lativ närhet. 



  3 
 

Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitali-
serade kartor för fastigheter samt officiella gator, gång- och cykelvägar. 
Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är 
den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.  
 

  

 
 
Övrig information 
 
Placering i klass  
När eleven är placerad på en viss skolenhet, är det rektor på skolenheten 
som beslutar om placering i klass. Möjlighet till önskemål av skolenhet om-
fattar ansökan till önskad skolenhet, men inte önskemål av klass, grupp el-
ler lärare.  
 
Val av skolenhet  
Val av skolenhet sker inför att eleven ska börja i förskoleklass (F) och inför 
årskurs 7.  
 
Om vårdnadshavarna inte gör någon ansökan  
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att elever som har Väners-
borg som hemkommun går i skolan. Skolplikt gäller från förskoleklassen. 
Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att göra en ansö-
kan med önskemål om skolenhet, måste barnet ändå placeras på en sko-
lenhet. Det gäller också om ansökan inte är giltig av någon anledning, t.ex. 
att det finns två vårdnadshavare som inte är överens om skolvalen. Om 
vårdnadshavarna inte gör en aktiv och giltig skolansökan hanteras det som 
att man väljer närmsta skolan i skolområdet eller, reserverad skolenhet dit 
skolskjuts går.  
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Vårdnadshavarna ska vara överens  
I föräldrabalken, som är den lagstiftning som behandlar rättsförhållandet 
mellan föräldrar och barn, förutsätts att barnets vårdnadshavare kan 
komma överens om viktiga beslut för barnet. Önskemål och placering på 
skolenhet bedöms juridiskt vara ett sådant beslut som kräver att vårdnads-
havarna är överens. 
 
Önskemål om skolbyte inom kommunens skolor  
Vårdnadshavare kan ansöka om att elev ska få byta skolenhet inför en ny 
termin. Om det finns ledig plats får den elev som bäst uppfyller ovanstå-
ende urvalskriterier den lediga platsen. Det finns alltså ingen tidsordnad kö 
till skolorna, utan prövning görs för alla elever som dittills sökt den aktuella 
skolenheten då en ledig plats uppstår där.  
 
Inflyttad elev  
Elev som flyttar in och blir folkbokförd i Vänersborgs kommun och önskar 
gå i kommunal skolenhet får skolplacering enligt dessa principer.  
 
Ansöka om plats på skolenhet i en annan kommun  
Elever som har Vänersborgs kommun som hemkommun kan också ansöka 
om plats på en kommunal eller fristående skolenhet i annan kommun. 
Vårdnadshavarna får i så fall själva kontakta den skola/kommun som man 
önskar och undersöka om de har möjlighet att ta emot eleven.  
 
Elev bosatt i annan kommun  
Vårdnadshavare till barn bosatt i annan kommun kan också ansöka om en 
placering i på en kommunal skolenhet i Vänersborgs kommun. Ansökan 
görs av elevens vårdnadshavare direkt via vår hemsida. Plats medges först 
om ledig plats finns i avsedd årskurs och om ingen elev boende i kommu-
nen önskar plats i samma årskurs.  
 


