
Lathund skolval Haninge kommun 

Logga in i e-tjänsten med BankId. 

Klicka på barnet det gäller. Får du inte upp något namn, klicka på Min sida och välj Mina 

ärenden. 

Här kan du välja: 

 Tacka Ja – då accepterar du grundplaceringsskolan barnet blivit tilldelad

 Annan kommunal skola i Haninge – här väljer du en annan kommunal skola i Haninge

 Tacka nej – tackar nej gör du om barnet fått en platsbekräftelse på till exempel en fristående

skola

Tacka Ja 

Om du Tackar Ja – börja med att fylla i dina kontaktuppgifter. Svara på eventuella frågor, till 

exempel språkval. Klicka på Gå vidare. Bekräfta ansökan – när all information stämmer klicka 

på Bekräfta ansökan. 



Annan kommunal skola i Haninge 

Scrolla ner för att hitta de kommunala skolor som du och ditt barn önskar söka till. Klicka på 

Lägg till för att markera dessa skolor.  

Ni kan ansöka om max två skolor. Om ni får avslag på dessa skolor så ligger er grundplacering 

kvar som sista alternativ. Scrolla ner och klicka på Gå vidare. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka Gå vidare. 



Välj bland dina alternativ i rullgardinen för att välja turordning på dina favoritalternativ. 

Saknas det alternativ klicka på Lägg till fler favoritalternativ för att komma tillbaks till 

utbudet av grundskolor 

. 

Klicka på Gå vidare när du gjort dina val. 

Titta så att all information stämmer och bekräfta sen ansökan. 

Tacka nej 

Har barnet fått en plats på en annan kommunal skola i annan kommun eller en fristående 
skola tackar du nej här och anger vilken skola barnet fått plats på – klicka sedan på Tacka Nej



Nu har den första vårdnadshavaren gjort sitt val och för att det ska bli giltigt måste den andra 

vårdnadshavaren bekräfta skolvalet.  

Den andra vårdnadshavaren 

Logga in i e-tjänsten med BankID 

Klicka på barnet det gäller. Får du inte upp något namn, klicka på Min sida och välj Mina 

ärenden. 

Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter. Klicka Gå vidare 

Här visas nu information om hur den ena vårdnadshavaren gjort skolvalet. 

Antingen har denne 

 Tackat ja – accepterat grundplaceringsskolan barnet blivit tilldelad

 Annan kommunal skola i Haninge – valt en eller två andra kommunala skolor i Haninge

 Tackat nej  – då barnet fått en platsbekräftelse på till exempel en fristående skola.

Här har den ena vårdnadshavaren tackat ja till grundplaceringen. Är ni överens om valet 
väljer du att Acceptera. Om ni inte är överens klickar du Acceptera inte men då måste 
skolvalet göras om när ni båda är överens. 



För att göra om skolvalet, välj knappen Min sida – Mina ärenden och gör om skolvalet 

genom att klicka på Visa skolvalet. Scrolla ner och Ta bort genomfört skolval 

Här har den ena vårdnadshavaren gjort valet Annan kommunal skola i Haninge. Är ni 
överens om valet väljer du att Acceptera. Om ni inte är överens klickar du Acceptera inte 
men då måste skolvalet göras om när ni båda är överens. 



För att göra om skolvalet, välj knappen Min sida – Mina ärenden och gör om skolvalet 

genom att klicka på Visa skolvalet. Scrolla ner och Ta bort genomfört skolval 

Här har den ena vårdnadshavaren Tackat nej. Barnet ska då ha fått en plats på en annan 
kommunal skola i annan kommun eller en fristående skola. Är ni överens om valet väljer du 
att Acceptera. Om ni inte är överens klickar du Acceptera inte men då måste skolvalet göras 
om när ni båda är överens. 

För att göra om skolvalet, välj knappen Min sida – Mina ärenden och gör om skolvalet 

genom att klicka på Visa skolvalet. Scrolla ner och Ta bort genomfört skolval. 


