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Prioritering vid skolplacering, högstadiet 

A/ Avseende höstterminsstarten i åk 7  

DEFINITIONER 

Ansökningsdatum 

Ansökningar som inkommit i tid, anses ha inkommit på sista ansökningsdatum. Efter 

detta datum gäller faktiskt ankomstdatum. Nyinflyttade i kommunen anses dock ha 

sökt i tid om ansökan gjorts högst tre veckor efter folkbokföring i Sala kommun.  

Särskilda skäl 

Åberopade omständigheter utöver själva önskemålet som innebär att en viss 

skolplacering är antingen nödvändig för att erhålla en acceptabel skolsituation 

(särskilda skäl för en viss skola) eller utesluten (särskilda skäl mot en viss skola).  

Grund för detta kan till exempel vara fysiska och/eller psykosociala funktionshinder 

eller djupgående konflikter mellan hem/elev och skola. Kamratrelationer i 

allmänhet (eller brist på sådana) utgör inte särskilda skäl.  

Kärnområde 

Område i tätorten närmast en skola där det föreligger förtur enligt närhetsprincipen 

för dem som inte inlämnat önskemål eller som har önskat denna skola. 

Kärnområdena definieras i särskild bilaga. 

Syskonförtur 

Förtur ges åt sökande som på ansökningsdagen har syskon (=barn i samma hushåll, 

folkbokfört på samma adress, oavsett släktskap) vid den sökta skolan. Förturen 

anses starkare a/ ju lägre årskurs (det yngsta) syskonet går i, och om detta är lika, 

b/ ju fler syskon eleven har vid skolan. 

SKOLPLACERING 

Ordinarie skolplacering, januari månad 

Önskemål ska ha inkommit senast den 15 januari (eller annan dag som skolchefen 

bestämmer dessförinnan). Skolplaceringsbeslut fattas så snart som möjligt efter 

ansökningstidens utgång, dock senast inom två veckor efter sista ansökningsdag.  

Önskemål som inte kan uppfyllas antecknas på särskild lista, se nedan. Önskemål 

som kommer efter att ordinarie placering är gjord antecknas på denna lista, se 

nedan.  
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Skolplacering sker i följande prioritetsordning: 1a/ Särskilda skäl 1b/ Elever inom en 

skolas kärnområde som inte önskat annan skola 2/ Önskemål inkomna i tid 3/ För sent 

inkomna önskemål 4/ Övriga.  

Om det finns fler sökande än platser i grupp 2/ eller 3/ rangordnas de sökande 

enligt A/ syskonförtur B/ lottning.  

Skolplaceringen sker i en för skolorna gemensam process, d.v.s. först placeras grupp 

1/, därefter grupp 2/ och så vidare.  

Efter slutförandet av ovanstående placeringsprocess fattar skolchefen beslut för 

samtliga elever. 

Andra och tredje placeringsomgången 

Om det efter skolplaceringsbeslutet i januari finns/inkommer önskemål till en skola 

som är full, ställs de sökande på en särskild lista i prioriteringsordning. Om en elev 

flyttar från den fullbelagda skolan, erbjuds den som står överst på listan en plats där. 

Placeringen görs inte genast när platsen uppstår, utan vid ett tillfälle under perioden 

2–15 maj, en elevplats i taget. Om alla inte får sina önskemål kvarstår listan till en ny 

placering som görs under perioden 1–10 augusti. 

Prioriteringsordningen på listan har hantering enligt ordinarie skolplacering ovan, 

dock med ändring i grupp 3/ i vilken gäller a/ ansökningsdatum b/ syskonförtur c/ 

lottning. 

Denna lista upphör efter tredje placeringsomgången (i början av augusti).  

B/ Löpande skolplacering 

Vid ansökningar om skolplacering/skolbyte före och under skolår gäller – om det 

finns ett sista ansökningsdatum – 1a/ Särskilda skäl 1b/ Elever inom en skolas 

kärnområde 2/ Önskemål inkomna i tid 3/ För sent inkomna önskemål.  

Inom grupp 2/ rangordnas enligt a/ syskonförtur b/ lottning.  

Inom grupp 3/ gäller a/ ansökningsdatum b/ syskonförtur c/ lottning. 

Vid placering utan sådant datum gäller 1a/ Särskilda skäl 1b/ Elever inom en skolas 

kärnområde 2/ syskonförtur 3/ lottning. 


