BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om skolgång i Karlstads kommun för elev som är folkbokförd i
annan kommun
Barnets uppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Önskad kommunal skola
Skolans namn

Årskurs

Önskat placeringsdatum:

Under följande tid (termin, läsår):

Ja

Önskas fritidshemsplats:

(om Ja ansök om fritids på karlstad.se/e-tjanster)

Nuvarande skola
Årskurs, klass

Skolform
Förskoleklass
Grundskola
Särskola
Kommun

Klasslärare/Mentor

Telefon

E-postadress

SKÄL TILL ANSÖKAN
Gå kvar resten av skolåret/sista årskursen
Annan orsak, beskriv nedan:

Vårdnadshavares uppgifter och underskrift (om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under)
Namn
Personnummer
VÅRDNADSHAVARE
Datum

VÅRDNADSHAVARE

Underskrift

Namn
Datum

Telefon
Personnummer

Underskrift

Telefon

Blanketten lämnas ifylld av vårdnadshavare till rektor på önskad skola.
Vi behandlar personuppgifter i den omfattning som behövs för att säkerställa att barn- och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och
effektiv. I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra
uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet.
Läs mer på karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/hantering-av-personuppgifter/

Information
Karlstads kommun är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en anvisad
skolenhet där de barn som är folkbokförda inom upptagningsområdet är garanterad en plats.
Önskar du att ditt barn ska gå på en fristående skola, ansöker du direkt till den skolan.
Om du önskar en skola där det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens
urvalskriterier för att besluta om vilka barn som får plats.
Urvalskriterier för förskoleklass till och med årskurs 3
1. I första hand får de barn som är anvisade till skolenheten plats.
2. I andra hand får de barn som har ett syskon som redan är placerad på den önskade skolan plats, så
kallad syskonförtur. Syskonförtur gäller om barnet har ett syskon som går i förskoleklass upp till och
med årskurs 6 kommande läsår. Om det finns fler sökande än antal platser bland de barn som har
syskonförtur lottas vilka barn som får plats. Som syskon räknas hel- eller halvsyskon folkbordförda
på samma adress.
3. I tredje hand får övriga barn plats. Om det finns fler sökande än antal platser bland övriga barn,
lottas vilka barn som får plats.
Urvalskriterier för årskurs 4 till och med årskurs 9
1. I första hand får de barn som är anvisade till skolenheten plats.
2. I andra hand används urvalskriteriet obruten skolkedja. Det innebär att de barn som tidigare har valt
en annan skolenhet än sin anvisade och där nästkommande årskurs inte finns, får förtur till den
skola dit deras skolkamrater anvisas. Om det finns fler sökande med förtur än antal platser, lottas
vilka som får plats.
3. I tredje hand får övriga barn plats. Om det finns fler sökande än antal platser bland övriga
barn, lottas vilka barn som får plats.

Mer information
Mer information om val av skola samt valblanketter, upptagningsområden, kontaktuppgifter till skolor
och kriterier för skolskjuts finns på karlstad.se.

karlstad.se/grundskolor
karlstad.se/valavskola
karlstad.se/skolskjuts
Har du frågor eller behöver du hjälp?
Kontakta Kontaktcenter, telefon 054-540 00 00, tonval 2 eller
e-post karlstadskommun@karlstad.se

