
  Beslutat av: Verksamhetschef grund- och särskola 
  Datum:  2021-10-19 
 
 
Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass 
Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som bor i Sverige från höstterminen det år de fyller sex år 
Valperiod: 15 november – 15 december 
Uttag av personuppgifter från folkbokföringen: 15 januari 

Urvalskriterier 
1. Folkbokförda 6-åringar i Falun 

Eleverna placeras på sin placeringsskola men vid uppnådd maxkapacitet tillämpas lottning, vilket 
gör att det är viktigt att välja alternativa skolor. Även de som ej lämnat ansökan skolplaceras. 
Undantagna är elever som fått placering på: 
- Fristående skola i Falun 
- Montessoriskolan 

2. Ansökningar inom valperioden 
Eleverna skolplaceras enligt nedanstående prioriteringsordning: 
2.1 Folkbokförda 6-åringar i Falun 
2.2  Folkbokförda 5-åringar i Falun  
2.3  Folkbokförda 6-åringar i annan kommun 
2.4  Folkbokförda 5-åringar i annan kommun  

Vid uppnådd maxkapacitet på respektive skola tillämpas följande turordning inom respektive 
prioriteringskategori: 
1. Syskonförtur 
2. Lottning  

 

Fördjupande information 
Ansökan 
Ansökan om plats i den kommunala skolan görs på blanketten ”Val av skola inför förskoleklass”. Ett förstahands-, 
ett andrahands- och ett tredjehandsval fylls i. På ansökan kan önskemål om att stå i kö till förstahands vald skola 
markeras och om syskonförtur åberopas. 

Folkbokförd i Falun 
Barn som tillhör någon av nedanstående grupper räknas som folkbokförd i Falun: 
- Folkbokförd i Falun. 
- Bor i Falun men inte är folkbokförd i Sverige. 
- Har skyddade personuppgifter enligt ”Skyddad folkbokföring”. 

Fristående skola i Falun 
Ansökan till friskola görs direkt till friskolan. De fristående skolorna har egna antagningsregler. 

Placeringsskola 
Med placeringsskola menas den skola som barnet tillhör utifrån folkbokföringsadress. Till denna skola är  
barnet prioriterat vid skolvalet men inte garanterad en plats. Vid uppnådd maxkapacitet tillämpas lottning.  
På falun.se - Välj kommunal grundskola – Sök din placeringsskola kan folkbokföringsadress skrivas in för  
information om vilken som är placeringsskola. 

Syskonförtur 
Gäller under förutsättning att: 
- Plats aktivt söks till den skola som syskon går på i högst årskurs 3 det läsår som ansökan gäller. 
- Markerat på ansökan att syskonförtur åberopas. 
Med syskon menas barn som är folkbokförda i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller  
inte och oavsett vårdnadshavare. 

5-åring 
Skolplaceras under förutsättning att ansökan om: 
- Tidigare skolstart är beviljad. 
- Val av skola inför förskoleklass är inlämnad. 
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