Val av skola inför årskurs 7
Vårdnadshavare till barn som går i årskurs 6 på en skola som inte har årskurs 7-9 eller som går i
en kommunal skola i annan kommun ska välja skola till årskurs 7.
Observera att ni ska registrera ert val även om ni väljer den skola där barnet har sin
grundplacering. Grundplaceringen för ert barn kommer att synas när ni loggat in i skolvalet.
Om ni väljer en annan kommunal skola i Haninge, än där barnet har sin grundplacering, är
det rektorn på den valda skolan som beslutar om plats kan erbjudas. Det kan hända att en skola,
p g a utrymmesskäl, inte kan ta emot alla sökande.
Valfriheten i Haninge kommun omfattar endast val av skola, inte val av klass, grupp eller
lärare.

Placeringsregler

I första hand placeras de barn vars vårdnadshavare väljer den skola där barnet har sin
grundplacering.
Om vårdnadshavare väljer en annan kommunal skola i Haninge gäller närheten till skolan, d v s
de barn som är folkbokförda på adress närmast skolan (men utanför upptagningsområdet). Det
är den faktiska gångvägen som avses, inte fågelvägen.

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans

Om en av vårdnadshavarna bor på annan adress än barnets folkbokföringsadress måste båda
vårdnadshavarna godkänna valet för att det ska vara giltigt. Detta godkännande sker när beskedet
om antagning sänds ut till vårdnadshavarna.

Val till friskola (i eller utanför Haninge)

Om ni väljer en friskola ska ansökan göras direkt hos den skolan. Det är den mottagande skolan
som beslutar om ditt barn kan erbjudas plats.
Om ni inte är säkra på att få plats i den sökta friskolan bör ni göra ett förstahandsval (och
eventuellt även ett andrahandsval) till någon/några av Haninges kommunala skolor. Ni kan
senare tacka nej till den platsen i så fall.
Om ni fått platsbekräftelse från friskolan och tackat ja till den, ska ni registrera i skolvalet ”Övrig
skola i eller utanför Haninge” och gå vidare i skolvalet tills ni kommer till frågan om vilken skola
ni valt. Där skriver ni in skolans namn. (Informationen behövs för skolpliktsbevakning samt att
skolpeng utbetalas till rätt skola.)
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Val till kommunal skola i annan kommun

Om ni vill ha plats i en kommunal skola utanför Haninge, ska ansökan göras direkt hos den
skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas plats.
Om ni fått platsbekräftelse från en kommunal skola utanför Haninge och tackat ja till den, ska ni
registrera i skolvalet att ni valt ”Övrig skola i eller utanför Haninge” och gå vidare i skolvalet tills
ni kommer till frågan om vilken skola ni valt. Där skriver ni in skolans namn. (Informationen
behövs för skolpliktsbevakning samt att skolpeng utbetalas till rätt skola/kommun.)
Om ni inte är säkra på att få plats i den sökta skolan bör ni göra ett förstahandsval (och eventuellt
ett andrahandsval) till någon/några av Haninges kommunala skolor. Ni kan senare tacka nej till
den platsen i så fall.

Observera att Haninge kommun inte ansvarar för antagningen till friskolor eller
skolor i andra kommuner!

Modersmål

Elever som som talar annat språk än svenska som modersmål och där modersmålet är det dagliga
språket i hemmet, har rätt till modersmålsundervisning. Modersmål väljer du på särskild ansökningsblankett som finns på haninge.se/forskola-och-skola/modersmal.

Skolskjuts

Elever som väljer annan skola än sin grundplaceringsskola har begränsade möjligheter att beviljas
skolskjuts. Elev som har rätt till skolskjuts till sin grundplaceringsskola kan ha rätt till skolskjuts
till vald skola om resorna till den valda skolan inte innebär merkostnader för kommunen jämfört
med vad som gällt till grundplaceringsskolan.
Med skolskjuts avses resor i linjetrafik (SL-kort) och särskilt upphandlade skolskjutstransporter
(skolbuss, skoltaxi, båt).
Mer information finns på Haninge kommuns webbplats:
https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/

Behandling av personuppgifter

När du ansöker om plats vid en skola behandlar vi dina personuppgifter i syfte att besluta om en
skolplacering. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning. (Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett
led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).
Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.haninge.se/personuppgifter

