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1. Ansöka om skolplacering
Skurups kommun använder begreppet ansökan om skolplacering istället för skolval. Då ett
antal elever med önskemål om skolplacering ska matchas mot ett antal skolor med ett
begränsat antal platser kan det bli matchningsproblem om fler har sökt än vad det finns platser
för. Det är därför vanligt att kommuner behöver göra ett urval bland de elever som sökt till
översökta skolor. Kommunen använder därför begreppet skolplacering eftersom ett skolval
endast sker om alla kan få sitt förstahandsval.
När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till
en plats på skolan utifrån förutbestämda urvalskriterier.
Vem kan ansöka om skolplacering?
I Skurups kommun ansöker vårdnadshavare till elever inför förskoleklass och årskurs 7 om
vilken skola de önskar att deras barn ska gå i. Vid inflyttning till kommunen under läsåret
kommer eleven automatiskt att placeras i en kommunal skola inom det aktuella
upptagningsområdet, oavsett årskurs. Vårdnadshavare tar vid inflyttning till kommunen
kontakt med skol- och utbildningsförvaltningen för information.
När ansöker jag och när får jag svar?
Datum för ansökan till förskoleklass 2022/2023:
januari
Information om ansökan till förskoleklass skickas till vårdnadshavare via
brev.
10 januari
E-tjänst för ansökan om skolplacering öppnar för blivande förskoleklass.
6 februari
E-tjänst för ansökan om skolplacering till blivande förskoleklass stänger
och planeringsarbetet börjar. Om ansökan om skolplacering inte lämnats
in i tid placeras barnet på en skola som bestäms av kommunen.
mars
Beslut om placering meddelas till vårdnadshavare via e-tjänsten.
Datum för ansökan till årskurs 7 läsåret 2022/2023:
februari
Information om ansökan till årskurs 7 skickas till vårdnadshavare via brev.
14 februari E-tjänst för ansökan om skolplacering öppnar för årskurs 7.
13 mars
E-tjänst för ansökan om skolplacering till årskurs 7 stänger och
planeringsarbetet börjar. Om ansökan om skolplacering inte lämnats in i tid
placeras eleven på en skola som bestäms av kommunen.
april
Beslut om placering meddelas till vårdnadshavare via e-tjänsten.
Hur ansöker jag?
Ansökan om skolplacering till förskoleklass och årskurs 7 görs digitalt via e-tjänsten på
följande länk: https://sjalvservice.skurup.se/c?categoryId=604731eb6e8c9c301fb02d62
Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ansöka om skolplacering via e-tjänsten
kontakta skolplacering@skurup.se
Var hittar jag mer information?
All information läggs även ut på kommunens hemsida https://www.skurup.se/skolplacering
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2. Urvalskriterier för skolplacering
Skurups kommuns rutiner för skolplacering utgår från skollagen. Av skollagen 10 kap, 30 §
framgår att ”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 inom sin grundskola”.
Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle
medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det
är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Urvalskriterier för förskoleklass
Urval för placeringen utgår i första hand efter vårdnadshavarnas önskemål. Endast om en
skola blir full tillämpas urvalskriterier 2–4 nedan.
1. Önskemål
2. Upptagningsområde
3. Syskonförtur
4. Lottning
2. Upptagningsområde
Urvalskriteriet upptagningsområde innebär att de elever som är folkbokförda inom ett
upptagningsområde där flera skolenheter ingår har förtur till dessa skolenheter framför
elever som är folkbokförda i andra upptagningsområden. Elevernas folkbokföringsadress
hämtas från Skatteverket. I Skurups tätort finns två upptagningsområden, Söder och Norr,
där järnvägen är skiljelinjen. Utanför Skurups tätort finns upptagningsområdena
Slimminge, Rydsgård och Skivarp.
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Slimminge
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Exempel upptagningsområde:
Anna är folkbokförd i Södra upptagningsområdet och hennes vårdnadshavare har ansökt
om plats på skolan inom upptagningsområdet. Fler elever än vad det finns plats till har
sökt till skolan. Eftersom Anna tillhör det Södra upptagningsområdet kommer hon därför
få förtur till skolan till skillnad från elever som är folkbokförda inom exempelvis Norra
upptagningsområdet och som har sökt till skolan.
3. Syskonförtur
Som tredje urvalskriterium finns syskonförtur. Med syskon menas barn som är
folkbokförda på samma adress. Det gäller också för elever som är folkbokförda på samma
adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. Förturen gäller vid första
skolplaceringen för syskon och upphör att gälla vid skolbyte. Det innebär att yngre syskon
som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon.
Syskonförturen gäller enbart om eleven har ett syskon som går på skolan innevarande och
kommande läsår.
Exempel syskonförtur:
Fler elever än vad det finns plats till har sökt till samma skola som Annas vårdnadshavare
och alla tillhör upptagningsområdet som skolan finns i. På den önskade skolan går även
Annas äldre bror i årskurs 2. Eftersom Anna både är folkbokförd inom upptagningsområdet
där skolan ligger (urvalskriterium 2) och har ett äldre syskon som går i skolan får Anna
förtur till en plats på skolan före de som inte har syskon som går på skolan.
4. Lottning
Som fjärde urvalskriterium genomförs lottning. Lottningen genomförs och dokumenteras
av skol- och utbildningsförvaltningen.
Exempel lottning: Skolan som Annas vårdnadshavare har sökt till har flera sökande utöver
Anna som både är folkbokförda inom upptagningsområdet där skolan ligger (urvalskriterium
2) och har äldre syskon på skolan (urvalskriterium 3). Platserna kommer därför att lottas
mellan de sökande.
Urvalskriterier för årskurs 7
Om en skola blir full tillämpas urvalskriterierna nedan.
1. Förtur
Elev har förtur på skolan där man går i årskurs 6.
2. Lottning
Som andra urvalskriterium genomförs lottning. Lottningen genomförs och
dokumenteras av skol- och utbildningsförvaltningen.

3. Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta Skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups
kommun via mejladressen skolplacering@skurup.se
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4. Skolor i Skurups kommun
åk F-3
Vaktgatan/Stora Torgg.
274 34 SKURUP
H

Östergårdsskolan, åk F-6
Sotaregatan 1
274 36 SKURUP

Slimmingeb~· skola, åk F-6
Slimmingeby
274 92 SKURUP

Alleskolan, åk F-9
Bruksgatan I
274 35 SKURUP
I
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Prästamosstskolan, åk 4-9
Mariagatan 3
274 34 SKURUP

Mölleskolan, åk F-6
Kyrb<ägen 9
274 51 SKIVAR!'
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Hallenborgsskolan, åk F-6
V-astergatan 5
274 61 RYDSGÅRD
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