
Välja grundskola i Danderyd
Riktlinjer 

Dokumentets syfte
Riktlinjer för ansökan till grundskola inklusive skolvalet 

Varje år genomförs skolval inför förskoleklass och årskurs 7 samt för vissa 
skolor inför årskurs 4. Nya medborgare i kommuner ansöker om skolplats 
kontinuerligt under året. Skollagen 2010:800 reglerar hur hemkommunen 
ska placera elever

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen 
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid 
en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.”

Dokumentet gäller för
Kommunala grundskolor i Danderyds kommun och i vissa delar för 
fristående grundskolor belägna i Danderyds kommun. Vårdnadshavare som 
ska välja grundskola för barn folkbokförda i Danderyds kommun.
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Riktlinjer

Att välja grundskola i Danderyds kommun
Att välja grundskola är ett aktivt val som vårdnadshavare ska göra. Alla val 
och uppsägningar av plats görs genom e-tjänsten ”Välj förskola, pedagogisk 
omsorg, grundskola eller fritidshem”. Inloggning sker med hjälp av Bank-
ID. E-tjänsten hämtar personuppgifter från folkbokföringsregistret hos 
Skatteverket. Alla vårdnadshavare måste godkänna ansökan till grundskola 
och fritidshem.

Det är varje skola som hanterar och beslutar om antagningar.

Danderyds kommun har som hemkommun ansvar för att alla skolpliktiga 
barn folkbokförda i Danderyd har skolplats. Bildningsförvaltningen följer 
kontinuerligt upp vilka skolpliktiga barn som inte är registrerade på 
skolplats i det skoladministrativa systemet. Enligt skollagen är 
vårdnadshavare skyldiga att se till att skolpliktiga barn uppfyller 
skolplikten, dvs att aktivt söka skolplats samt att se till att barnet går i 
skolan.

Samtliga grundskolor, även fristående, som ligger i Danderyds kommun ska 
använda e-tjänsten för Danderyds elever. 

Ansökan om skolplats eller byte av skola
Alla val till skola och fritidshem oavsett om det är en ny ansökan, ändring 
eller önskan om byte ska göras av vårdnadshavare i e-tjänsten. Den 
mottagande skolan behandlar ansökan och avgör om det finns plats för 
eleven. Om ingen skola i kommunen erbjuder plats ska vårdnadshavaren ta 
kontakt med bildningsförvaltningen. Enligt skollagen har en medborgare 
rätt att få skolplats i sin hemkommuns kommunala skolor.

De tillfällen då alla elever i en årskull ska göra ett val görs det via ett 
särskilt skolvalstillfälle i januari/februari. Det gäller val till förskoleklass 
och årskurs 7 samt för vissa elevgrupper val till årskurs 4.

Skolvalet
Vid skolvalet ska alla vårdnadshavare göra en ansökan under en bestämd 
skolvalsperiod. I ansökan ska tre alternativa skolor anges och rangordnas. 
Om ansökan inte görs under skolvalsperioden hänvisas vårdnadshavaren till 
den skola där det finns plats.

Efter skolvalsperioden fördelas platserna utifrån prioriteringsordning. Dessa 
ska följa skollagen vilket innebär: 

1. Förstahandsval
2. Närhet

Om en skola efter skolvalet har fler antal elever med förstahandsval än 
kapacitet görs ett nytt urval på närhet. De kommunala skolorna använder 
relativ närhet vilken bestäms genom en jämförelse av avståndet till den 
valda skolan med avståndet till det närmaste alternativet - den kommunala 
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skola som ligger närmast elevens hem, bortsett från förstahandsvalet och 
utan att gå utanför kommunens gränser. Förklaring och exempel på relativ 
närhet ska finnas på hemsidan. 

Avståndet som används är det kortaste avståndet mellan fastighetsgränserna 
för skolan och adressen där eleven är folkbokförd. Avstånden mäts med 
hjälp av Tekniska kontorets digitala kartor.

De fristående skolorna är inte bundna av kommunens riktlinjer för skolval 
och kan därför ha andra prioriteringsregler.

Skolplats i annan kommun
Om barn, folkbokfört i Danderyd, ska gå i skola utanför Danderyds 
kommun måste föräldrarna själva göra ansökan till den skolan. När den 
sökta skolan ger besked om att det finns plats så måste vårdnadshavaren 
lämna information till bildningsförvaltningen. Om motsvarande utbildning 
kan erbjudas i Danderyds kommun så ersätts skolan enligt Danderyds 
skolpengsnivå. Om utbildningen har en profil som inte erbjuds i Danderyds 
kommun ersätts skolan med skolpeng enligt lägeskommunens nivå

Bosatt i annan kommun
Barn och elever som inte är folkbokförda i Danderyd, kan i mån av plats få 
en placering på en skola här. Barn folkbokförda i Danderyd har alltid förtur 
till plats inom den egna kommunen.

På väg att flytta till Danderyd
När en familj flyttar och ändrar folkbokföringsadress till Danderyds 
kommun och behöver skolplats i Danderyd ska ansökan ske genom 
e-tjänsten. För att ansökan om skolplats ska behandlas behöver till exempel 
en kopia på ett köpekontrakt eller hyreskontrakt visas för de sökta skolorna. 

Välja skola utomlands
Familjer som vistas en längre tid utomlands kan ansöka hos 
bildningsförvaltningen om upphörande av skolplikten. Med en längre tid 
menas minst 6 månader eller minst en termin. Ansvaret för undervisningen 
under utlandsvistelsen ligger hos vårdnadshavarna. Om eleven har plats på 
en skola så upphör den vilket innebär att skolan kan ta in andra elever. Vid 
återkomst till kommunen måste en ansökan om skolplats göras i god tid 
innan beräknad skolstart.

Grundsärskola 
För att en elev ska antas till en grundsärskola måste eleven vara det som 
enligt skollagen kallas mottagen i grundsärskola1. För att ett mottagande ska 
kunna ske måste det göras utredningar 2 som styrker att eleven har rätt till 
utbildning enligt grundsärskolans läroplan. Den pedagogiska utredningen 
måste genomföras under tiden som eleven går i grundskolan. Barn som ska 
börja i förskoleklass måste därför delta i det vanliga skolvalet men kan antas 

1 Mottagen i särskola är det formella uttrycket för beslut att eleven har rätt till utbildning 
enligt grundsärskolans läroplan.
2 Medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk utredning



5 (5)

på skola som har grundsärskola genom angivande av särskilda skäl. Dessa 
skäl måste styrkas av förskolan och bildningsförvaltningens handläggare. 

Uppsägning av plats i skola och fritidshem
Uppsägning av skolplats och fritidshemsplats görs av vårdnadshavare i 
e-tjänsten. Uppsägning av skolplats måste göras av alla vårdnadshavare. 
Vid uppsägning av fritidshemsplats gäller en månads uppsägningstid.
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