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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2016.36
Datum: 2016-03-23

Skolval Ale kommun
Ale kommun ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i Ale kommuns
grundskolor. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn.
Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen tar
då hänsyn till




antal klasser i förhållande till skolenheten
klasstorlek i förhållande till klassens pedagogiska och sociala förutsättningar samt de fysiska
förutsättningar som finns för respektive klassrum
övrigt (matsalens storlek, antal specialsalar, förvaringsutrymmen).

Ale kommun erbjuder en skolplacering utifrån skolområden. Därefter har vårdnadshavare
möjlighet att önska skola. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får
inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).
Utdrag ur skollagen kring placering vid en skolenhet förskoleklass (9 kap. 15 §)
respektive grundskola (10 kap. 30§)

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.
Antagningsprinciper

Alla elever är garanterade en plats inom Ale kommun. Men ingen elev har förtur till eller är
garanterad en plats i den närmaste skolan.
Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas följande urvalsgrunder
i angiven ordning
1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att
placeras vid en viss skolenhet.
2. Barn som bor inom önskad skolas skolområde.
3. Barn som bor inom 2 kilometers gångavstånd och som har syskon som går i F-3 på den
aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
4. Barn boende inom Ale kommun men utanför önskad skolas skolområde, med hänsyn taget
till relativ närhet.
5. Barn boende utanför Ale kommun
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Om eleven inte får plats i önskad skola placeras eleven i den närmaste kommunala skola som har
plats.
Relativ närhet

Relativ närhet används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.
Relativ närhet innebär att avståndet mellan elevens boende och den sökta skolan mäts och sätts i
förhållande till avståndet till en annan näraliggande skola. Likadant görs för alla elever som har sökt
skolan och dessa avstånd jämförs sedan.
Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen från elevens boende till skolan som
mäts. Ale kommun tar också hänsyn till vad som bedöms som farliga vägar.
Kommunen gör bedömningen av relativ närhet från och med den 1 mars då skolvalet är avslutat.
Hur går det till att söka en skola i Ale kommun?

Januari:

Ale kommun skickar ut erbjudande om skolplacering utifrån skolområden. I
erbjudandet finns också information om det fria skolvalet.

Februari:

Vårdnadshavare skickar tillbaka svar om önskad skolplacering.

Mars:

Administrativ process utifrån inkomna ansökningar.

1 April:

Sista datum för att beslut om skolplacering skickas ut. I beslutet finns information
om hur beslutet kan överklagas.

April:

Eventuell överklagandeprocess pågår.

Om du inte valt skola
Förskoleklass

Om ditt barn ska börja förskoleklass och du som förälder inte svarar på erbjudandet till
förskoleklassplacering kommer barnet inte att placeras på någon skola till hösten.
Grundskola

Skolplikt gäller för barn som ska gå i årskurs 1–9. Det innebär att barnet enligt lag ska ha en
skolplacering. Det är därför viktigt att du gör ett val. Om du inte gör något val kommer barnet att
placeras på närmaste kommunala skola som har plats.
Att överklaga skolplacering

Nedan beskriver vi hur hanteringen går till vid överklagande av skolplacering i kommunal skola.
Skolväsendets överklagandenämnd

Beslut om placering grundade på 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), 10 kap. 30 § andra
stycket (grundskola), 11 kap. 29 § andra stycket (grundsärskola) skollagen kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd, läs mer på www.overklagandenamnden.se
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I överklagandet, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller och varför du anser att
beslutet ska ändras och till vad. Överklagandet ska innehålla namn, personnummer, adress och
telefonnummer. Underteckna din skrivelse. Överklagandet ska skickas till Ale kommun,
utbildningsnämnden, men ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklagandet ska ha inkommit till Ale kommun inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Beslutet omprövas endast om kommunen finner att beslutet är uppenbart oriktigt på
grund av nya omständigheter eller annan anledning.
Ändrar kommunen inte beslutet så som du som klagande begär, skickas din skrivelse vidare till
Skolväsendets överklagandenämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet.
Förvaltningsrätten

Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § första
stycket eller 10 kap. 30 § första stycket eller 11 kap, 29 § första stycket skollagen kan inte överklagas
i sak, det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Ett sådant beslut kan bara överklagas
genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast
beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.
Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om:
1. Det inte tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet
grundas på. Skrivelsen skickas direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76, Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor.
Frågor och svar om Ale kommuns skolval (preliminär text)
Tidsplan 2016

Beslut om nya principer för skolplacering krävs för att sektorn ska kunna arbeta vidare med
placeringar inför hösten. Det gör att vi i dagsläget inte kan gå ut med slutdatum för skolplacering
inför hösten 2016.
Varför skolområde överhuvudtaget?

Ale kommun är en geografiskt stor kommun. Det gör att flera elever ligger långt ifrån skolor vilket
kommunen behöver ta hänsyn till i sin planering. Skolområden är en del i att låta syskon få större
möjlighet att gå på samma skola, där kommunen särskilt prioriterar syskon med liten åldersskillnad.
Det bör påpekas att kommunens skolområden långsiktigt och kontinuerligt behöver ses över
utifrån kommande byggnation.
Varför och vad menas med ”barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär
som har behov av att placeras vid en viss skolenhet”?

För att ett barn ska få en placering vid en viss skolenhet utifrån särskilda behov krävs att barnet är i
behov av särskilt stöd av fysisk, pedagogisk och/eller social karaktär. Det är en professionell
bedömning kommunen gör utifrån information från nuvarande skola/förskola. Syftet är att
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möjliggöra att en elev med stort behov av placering får möjlighet till placering före andra elever.
Exempel på detta skulle kunna vara en integrerad särskoleelev med behov av placering på
Aroseniusskolan, där ordinarie särskola just nu finns för Ale kommuns högstadieelever.

Vad har inte betydelse för skolplacering?

Allmän syskonförtur

Syskonförtur används på olika sätt då man inte har möjlighet till andra sätt att hålla samman
syskongrupperingar, exempelvis är det ett vanligt kriterium inför skolplacering på fristående skolor.
Syskonförturen medför dock risken att elever utifrån närhetsprincipen riskerar att inte få plats.
Tid i kön

Kommunen tar inte hänsyn till kötid i sin skolplacering, utan kommunen har särskilda datum då
den sammanställer vårdnadshavare önskemål om skolplacering.
Förskoleplats

Kommunen tar inte hänsyn till vilken förskola barnet gått på innan. Förskoleplaceringen utgår ifrån
helt andra kategorier där exempelvis kötid är en viktig del.
Föräldrarnas praktiska bekymmer

I arbetet med skolplacering får inte kommunen ta hänsyn till föräldrars praktiska svårigheter med
olika skolplaceringar utan det är endast elevens förutsättningar vi utgår ifrån.
Kontakt

För fler frågor, kontakta kontaktcenter 0303-330 000 eller via kommun@ale.se
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