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Rutiner för skolval till förskoleklassen i Burlövs kommun urvalskriterier till förskoleklass, förtydligande och
definition
Antagen av utbildnings- och kulturnämnden 2018-12-10

Förskoleklassen är sedan hösten 2018 obligatorisk och det betyder att alla barn i Sverige börjar
skolan det år de fyller 6 år, och går sedan i skolan i minst 10 år.
När ditt barn ska börja i förskoleklass behöver du lämna in önskemål om vilken skola du vill att ditt
barn ska gå i. I Burlövs kommun har vi sex (6) skolor som har förskoleklass. Humlemadskolan,
Svenshögskolan och Tågarpskola i Arlöv och Dalslundskolan F-3, Svanetorpskolan och Södervångskolan i Åkarp.
Du kan välja vilken skola du vill till ditt barn. Observera att rätten till skolskjuts inte per automatik
gäller om en skola finns närmare bostaden än 3 km och om du som vårdnadshavare samtidigt gör
ett skolval till en skola som ligger längre bort än 3 km. (se riktlinjer för skolskjuts). Om den närmaste skolan ligger mer än 3 km bort har ditt barn rätt till skolskjuts till den skola som kommunen
anvisar.

Elevers rätt till en skola nära hemmet.
Alla elever, som önskar, ska i största möjliga mån få en skolplacering nära hemmet. Detta enligt
närhetsprincipen som du kan läsa mer om i skollagen 9 kap 15 §. Det kan finnas flera skolor som
ligger nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet får den skola som ligger
närmast hemmet.
I Burlövs kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som ligger inom 3 km från folkbokföringsadressen. Sträckan mellan hem och skola ska vara en så kallad säker skolväg. Säker skolväg är en sträcka som i största möjliga mån har gång- och cykelbanor som är skilda från övrig trafik,
samt har bevakade eller markerade gång- och cykelöverfarter.

Vårdnadshavares önskemål
Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som du som vårdnadshavare önskar. Om antalet
elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen bedöma vilka elever som har rätt till en plats på skolan
Om den önskade skolplaceringen medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära
hemmet åsidosätts, kommer kommunen att räkna ut vem som har rätt till placeringen.
Som vårdnadshavare ska du önska och rangordna tre skolor som du kan tänka dig att ditt barn ska
gå på. Om förstahandsvalet inte kan tillgodoses kommer kommunen att titta på andrahandsvalet.
Det valet kommer då att jämföras med andra som valt den skolan. Om inte heller andrahandsvalet
kan tillgodoses kommer man att göra på samma sätt med tredjehandsvalet.

BURLÖVS KOMMUN

UKN/2018:351-600

Om vårdnadshavare inte gör något val kommer eleven att prövas mot den närmaste skolan och
därefter den näst närmaste osv. Relativ närhet avgör då.

Syskonförtur
Om du som vårdnadshavare vill utnyttja syskonförtur måste du aktivt ange det i samband med
skolvalet.
I Burlövs kommun har barn med syskon som går på samma skolenhet förtur till plats, framför barn
som inte har några syskon på samma skolenhet. Syskonförturen gäller till samtliga syskon i familjen
som är folkbokförda på samma adress, oavsett om det är biologiska syskon eller barn som av andra
anledningar bor tillsammans med sina respektive vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på
olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt
gälla.
Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet i de fall då det för en
annan elev endast finns en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett
om andra har gjort ett aktivt skolval eller inte.

Relativ närhet
Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla barn får en skolplacering vid en skola
nära hemmet. Om en elev endast har en skola som kan anses vara en skola nära hemmet erbjuds
platsen till den eleven, före en annan elev som har flera andra skolor nära hemmet.

Figur1. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används
relativ närhet för att säkerställa att båda får en skolplacering vid en skola nära hemmet. I exemplet ovan erbjuds Elev A
plats på Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Relativ närhet kan också tillämpas om en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera av
eleverna har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa
närheten för att alla elever får en så rimligt lång skolväg som möjligt. Burlövs kommun eftersträvar
en så kort total skolväg för samtliga elever i kommunen som möjligt, vilket kommer att innebära att
några kan få en längre skolväg och några en kortare.
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Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som är närmast elevens folkbokföringsadress. Om eleven sökt den närmsta skolan så är den alternativa skolan den näst närmsta skolan till elevens adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Figur1. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används
relativ närhet för att säkerställa att båda får en så kort och rimlig skolväg som möjligt. I exemplet ovan erbjuds Elev A
plats på Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Mätpunkter
För att uppnå så stor objektivitet som möjligt används elevens folkbokföringsadress och skolans
officiella adress från skolenhetsregistret, som mätpunkter. Enskilda klassers hemvist används inte
som objektiva mätpunkter.
Elever med samma relativa närhet.
Då det i ett urval kan finnas fler elever med samma relativa närhet, har den elev med längst väg till
den alternativa skolan förtur.
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