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Ditt skolval
Nedanstående riktlinjer gäller för skolval till kommunala skolor inom Skurups kommun.
Enligt Skollagen 2010:800 kap 9, 15§ och kap 10, 30§ gäller vid skolval ”En elev skall 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.”
Inför varje nytt läsår beslutar förvaltningschef var gränserna mellan skolornas
upptagningsområden ska gå och därmed var gränserna för respektive barns närskola finns.
Eftersom antalet barn i årskullarna varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas
upptagningsområden förändras från ett läsår till ett annat. Elever i grundskolan är enligt Skollagen
berättigade till skolskjuts om man väljer att gå i sin anvisade närskola. Mer information om
riktlinjer för skolskjuts finns på Skurups kommuns hemsida, www.skurup.se.
Du som vårdnadshavare lämnar in önskemål om skola på anvisad blankett när ditt barn ska börja
förskoleklass och inför övergången till årskurs 7. Man kan önska skola i första, andra och tredje
hand när eleven väljer förskoleklass. För årskurs 7-9 finns endast två kommunala alternativ
Alléskolan och Prästamosseskolan som bildar ett gemensamt upptagningsområde.
Som andra kriterium för skolval finns syskonförtur. Syskonförtur omfattar även barn som inte är
biologiska syskon, men boende i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonet som
går på den sökta skolan, måste ha en placering på skolan under innevarande och kommande läsår
för att syskonförtur skall gälla. Som tredje urvalskriterium har elever som bor närmast skolan
förtur. Avståndet mäts i kortaste avståndet fågelvägen mellan hemmet och skolan.
Om rektor efter samråd med förvaltningschef bedömer att särskilda skäl finns för att ett barn skall
placeras vid en namngiven skola får rektor göra undantag från de lokala riktlinjerna.
Inför förskoleklass
Höstterminen det år ditt barn fyller sex år, är hon/han välkommen att börja i förskoleklass. Det är
obligatoriskt för föräldrar att låta sitt barn gå i förskoleklass från läsåret 2018/2019. Inför varje
nytt läsår skickas handlingar gällande önskemål av skola/anmälan till förskoleklass till alla
aktuella vårdnadshavare.
Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass har möjlighet och är välkommen
att välja skola inför skolstarten. Elever som bor inom skolornas upptagningsområden har dock
företräde. Den skola ditt barns placeras vid, kommer att vara den skola där ditt barn går i
grundskolan. Information och valblanketter inför skolstarten i förskoleklass kommer att skickas till
dig som vårdnadshavare. Besked om vilken skola ditt barn skall börja i, skickas till
vårdnadshavarna senast månadsskiftet mars-april.
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Inför årskurs 7
Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i årskurs 7 har möjlighet och är välkommen att
välja skola inför skolstarten. Elever som redan går på Alléskolan har läsåret 2019/2020 företräde
att stanna kvar på sin skola även årskurs 7-9. Elever som går på Mariaskolan och Rutgerskolan har
läsåret 2019/2020 företräde att gå på Prästamosseskolan. Information inför skolvalet och blankett
för skolval skickas ut till dig som vårdnadshavare oavsett nuvarande skolgång. Besked om vilken
skola ditt barn skall börja i, skickas till vårdnadshavarna senast månadsskiftet mars-april.
Om du önskar att ditt barn skall gå i annan kommun, kommunal eller fristående skola
Önskar du som vårdnadshavare att ditt barn ska börja i en annan kommun kontaktar du själv den
aktuella skolan. Meddela även Skurups kommun detta önskemål genom att skicka in blanketten för
skolval.
Val av skola vid inflyttning till kommunen eller önskemål om att få byta skola under
grundskoletiden
Om du flyttar till kommunen under läsåret kommer ditt barn automatiskt att placeras i en
kommunal skola inom det aktuella upptagningsområdet, oavsett årskurs. Tag kontakt med närmsta
kommunala skola för information. Möjlighet finns naturligtvis också att önska skola. I mån av
plats kan sådant önskemål tillgodoses.
Blanketten lämnas till den skola ditt barn önskar gå på. Om du önskar att ditt barn skall börja
förskoleklass och grundskola i en fristående skola, inom eller utanför kommunen, kontaktar du
själv den aktuella skolan samt meddelar ditt beslut till den kommunala skolan inom
upptagningsområdet i Skurup.
Det finns möjlighet att byta skola under grundskoletiden. Om sådant önskemål finns, ska du
kontakta den aktuella skolan samt den skola där ditt barn för närvarande har sin skolgång. I mån av
plats kan sådant önskemål tillgodoses.
Om du inte är nöjd med beslut om placering
Önskar du kontakt med Skol- och utbildningsförvaltning, Skurups kommun vänder du dig till.
skolutbildningsforvaltningen@skurup.se. Beslut om placering vid en annan skolenhet än den
vårdnadshavaren önskar, kan fattas av kommunen om den önskade placeringen medför att en
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd enligt Skollagen 28 kap 12§ kan göras om
kommunen utnyttjar möjligheten att enligt Skollagen frångå elevens vårdnadshavares önskemål på
grund av att den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen (Skollagen 9 kap. 15§ andra stycket, 10 kap. 30§
andra stycket).
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Detta är våra skolor
Alleskolan förskoleklass – årskurs 9, Bruksgatan 1, 274 35 SKURUP
Hallenborgsskolan förskoleklass – årskurs 6, Västergatan 5, 274 61 RYDSGÅRD
Mackleanskolan årskurs 7-9, Stora Torggatan 13, 274 34 SKURUP (från hösten 2019
Prästamosseskolan årskurs 4-9)
Mariaskolan förskoleklass – årskurs 6, Mariagatan, 274 34 SKURUP (från hösten 2019 endast
förskoleklass – årskurs 3)
Mölleskolan förskoleklass – årskurs 6, Kyrkvägen 9, 274 51 SKIVARP
Rutgerskolan förskoleklass – årskurs 6, Stora Torggatan, 274 34 SKURUP (från hösten 2019
ersätts skolan med Mariaskolan och Prästamosseskolan)
Slimmingeby skola förskoleklass – årskurs 6, Slimmingeby, 274 92 SKURUP
Östergårdsskolan förskoleklass – årskurs 6, Sotaregatan 1, 274 36 SKURUP
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