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UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD
Till

Information om förskoleklass och fritidshem
Vi hälsar dig och din sexåring välkommen till förskoleklass. Förskoleklassen är
obligatorisk och har samma läsår som grundskolan. Mer information kommer från rektor
efter att skolplaceringen gjorts.
SKOLENHETER
Förskoleklassen läsåret 2022/2023 startar tisdag den 16 augusti. Förskoleklass planeras
vid följande skolor:
Vallaskolan F-6

Västerfärnebo skola

Åkraskolan

Hedens skola, Sätrabrunn, Fläckebo

Lärkbacksskolan

Kilbo skola, Västerbykil

Ängshagenskolan

Ransta skola

Åby skola, Saladamm

Varmsätra skola

Kila skola

Kyrkskolan, Möklinta

Om ni önskar mer information om någon skola kan ni kontakta rektor på skolan. Det
finns kontaktuppgifter på vår hemsida: www.sala.se/grundskolor
FRITIDSHEM
För barn som behöver tillsyn efter skoldagens slut finns fritidshem. Om ni har behov av
fritidshem behöver ni ansöka om plats. Rätt till plats i fritidshem gäller för barn från
förskoleklass till och med årskurs 6 om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar eller
om det finns särskilda skäl.
AVSLUT AV FÖRSKOLA
Om ert barn har plats i förskola/familjedaghem upphör placeringen med automatik den
31 juli. Ni behöver alltså inte säga upp förskoleplatsen. Avgift för fritidshem börjar gälla
från den 1 augusti. Om ni inte behöver plats på fritidshem, har ni möjlighet att säga upp
förskoleplatsen tidigare än till 31 juli. Uppsägningstiden är sextio dagar.
Vid frågor om detta, kontakta barnomsorgshandläggare, Emeli Falk: 0224-74 80 10,
barnomsorg@sala.se .
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OM SKOLPLACERINGEN
Obs! Alla uppmanas att lämna önskemål om skola. För detta finns en e-tjänst
alternativt en blankett på www.sala.se/forskoleklass. Önskemål ska inlämnas senast
2022-01-31. För sent inlämnat önskemål kan påverka skolplaceringen (=tillgodoses i
mån av plats).
Det är inte säkert att ni får den skola som ni önskar.
Om önskemål inte inlämnas, placeras eleven på skola där det finns plats.

Utbildning och arbetsmarknad

Om skolplacering i tätorten
De flesta adresser i Sala tätort hör inte till någon särskild skola, utan olika skolenheter är
tänkbara. Strävan är att barnen skall få gå i den skola som ligger närmast
bostadsområdet, men beroende på att barnkullarna varierar i de olika bostadsområdena
och att antalet platser på en skola är begränsade, kan det inte alltid bli så. Det är därför
viktigt att alla som vill ha placering på en särskild skola lämnar in sina önskemål (i första,
andra och tredje hand). Det kan dock bli så att alla inte får skolplacering enligt sina
önskemål.
Om ni kan styrka att ni kommer få ändrad folkbokföringsadress (flytt), kan denna adress
användas vid skolplaceringen om ni så begär. För att vi ska kunna ta hänsyn till den nya
adressen, måste den styrkas genom att hyreskontrakt eller motsvarande lämnas in innan
beslut fattas om skolplaceringen.
Skolplaceringen görs i februari enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 202111-16 beslutade prioriteringsordning. Detta dokument finns på
www.sala.se/forskoleklass, där du kan läsa mer om hur urvalet går till. Beslut skickas
med brev till vårdnadshavare på barnets folkbokföringsadress i början av mars.
SKOLSKJUTS
Om ert barn placeras i en skola mer än två kilometer från hemmet, och detta inte beror
på att ni ansökt om placering vid den skolan, har eleven rätt till skolskjuts.
För frågor om skolskjuts, kontakta handläggare för särskild kollektivtrafik Malin
Bäcklund Baard genom att mejla till kommun.info@sala.se.
Observera att de dagar ett barn går på fritidshem inte föreligger någon rätt till skolskjuts.
Om ni själva önskar och blir beviljade skola som ligger mer än två kilometer från
hemmet, beviljas normalt sett ingen skolskjuts.
MER INFORMATION
Om ni har frågor kring fritidshemsplaceringar, ring 0224 – 74 80 10 (Emeli Falk), om ni
har frågor om skolplacering, ring 0224 – 74 80 14 (Magdalena Sundström). Ni kan också
mejla till uoa@sala.se.
Efter att skolplacering gjorts, meddelas ni per brev om detta.
Välkommen till förskoleklassen!
Anna Wiklund
Skolchef

