Dags att välja skola!
Att välja skola
Det år som ert barn fyller sex år är han/hon välkommen att börja i förskoleklass till
hösten. Alla vårdnadshavare behöver göra ett aktivt val av skola. Sedan januari
2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att elever i förskoleklass har
skolplikt.
Skolvalet är öppet mellan måndagen den 20 januari kl. 08.00 och måndagen den 3
februari kl. 17.00. När skolvalet öppnar får ni en inbjudan via e-post om ni har
registrerat era kontaktuppgifter i vår webbtjänst IST – Förskola, grundskola och
fritidshem. Annars får ni hem en inbjudan via post. Det går inte att välja skola eller
ställa sig i kö till en skola innan skolvalet har öppnat.
Ni väljer förskoleklass via vår webbtjänst: https://trelleborg.ist-asp.com. Båda
vårdnadshavarna måste logga in och göra valet. Det är dock mycket viktigt att båda
vårdnadshavarna inte gör valet samtidigt. Den ena vårdnadshavaren ska logga in
först och göra en ansökan. Därefter ska den andra vårdnadshavaren logga in och
godkänna ansökan.
Om inte ett aktivt val görs kommer bildningsförvaltningen att erbjuda placering på
en skola som har lediga platser. I enlighet med närhetsprincipen har alla elever rätt
att gå i en skola nära hemmet. Detta innebär inte nödvändigtvis den närmaste
skolan.
I första hand placeras elever utifrån vårdnadshavarnas önskemål, men i vissa fall
kan kommunen frångå vårdnadshavarnas önskemål, till exempel om en skola inte
har plats för alla som valt den. I dessa fall tillämpas följande urvalsgrunder i
angiven ordning:
1. Skolans upptagningsområde. De som är folkbokförda inom området och
väljer skolan i upptagningsområdet som förstahandsval har förtur.
2. Syskonförtur. Gäller endast för syskon på samma skola upp till åk 6 vid
terminsstart, ej närliggande skolor.
3. Relativ närhet. Elev med längst relativ närhet jämfört med den alternativa
skolan har förtur.

Att välja fritidshemsplacering
I samband med skolvalet ansöker ni även om fritidshemsplacering. Ni ansöker om
fritidshemsplacering för samtliga skolor ni väljer. Ni kommer dock endast att få
fritidshemsplacering på den skola som ert barn placeras på.

Avböja skolvalet
Om ni inte vill delta i skolvalet på grund av att ni har fått placering på en fristående
skola eller en skola i en annan kommun ska ni logga in i e-tjänsten och avböja
skolvalet.

Bildningsförvaltningen
Johan Kocksgatan 4, 231 45 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
www.trelleborg.se | trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Fakturaadress:
Box 79, 231 21 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199

Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts/skoltransport
Om ni väljer en annan skola än skolan i upptagningsområdet som förstahandsval
kan det påverka rätten till skolskjuts/skoltransport.
Mer information om skolskjuts/skoltransport hittar ni på kommunens hemsida
http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-ochforskoleklass/skolskjuts/

Skolvalshjälp
För er som av någon anledning behöver hjälp med skolvalet kommer representanter
från Bildningsförvaltningen att finnas tillgängliga för att hjälpa er vid två tillfällen.
Datum: 28 januari och 30 januari
Tid: 15.00 – 18.00
Plats: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, våning 3.
Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda närvara och ha med giltig
legitimation.
Ni kan även vända er till Kundtjänst på 0410-73 30 00 för hjälp under hela
skolvalsperioden.

Mer information om skolvalet
För mer information om skolvalet, se fullständiga riktlinjer på www.trelleborg.se

Viktigt att tänka på:
-

Man måste aktivt välja skola och det är obligatoriskt att göra minst tre val.
Vi reserverar inga platser. Däremot har man förtur vid förstahandsval inom
upptagningsområdet.
Om barnet har mer än en vårdnadshavare måste båda logga in i
webbtjänsten. En vårdnadshavare gör ansökan och väljer tre skolor. Den
andra vårdnadshavaren godkänner sedan ansökan.
Om barnets vårdnadshavare av någon anledning behöver hjälp att göra
skolvalet kan ni kontakta oss för hjälp under skolvalsperioden.
Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts.
När skolvalet öppnar kommer ni endast kunna logga in med e-legitimation.
Det går inte att logga in med hjälp av inloggningsuppgifter på IST.
Kontrollera att ni har rätt kontaktuppgifter i vår webbtjänst IST – Förskola,
grundskola och fritidshem.

Om ni har frågor kring skolvalet är ni välkomna att kontakta: skolval@trelleborg.se
Vänligen/
Bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun
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