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Val av skola inför årskurs 7 
Vanligen brukar skolorna välkomna både elever i års-
kurs 6 och deras vårdnadshavare till informationsträffar, 
 inför  årskurs 7. Under rådande pandemi har skolorna inte 
 möjlighet att bjuda in er vårdnadshavare till informations-
träffar, utifrån rekommendationer från Smittskydd Dalarna. 
Skolorna kommer istället att ha tydlig information på   
falun.se med bland annat kontaktuppgifter till rektorer  
och biträdande rektorer dit ni är välkomna att vända er  
med era frågor. En folder med information om skolorna 
bifogas i sändningen.

Skolplacering årskurs 7
Du som har din nuvarande skolplacering på Britsarvsskolan, 
Hälsinggårdsskolan, Montessoriskolan eller Svärdsjöskolan 
är garanterad en plats i årskurs 7 på din nuvarande skola och 
behöver inte lämna in någon ansökan.

Övriga elever skolplaceras enligt nedanstående tabell och 
utifrån vår rutin och prioritetsordning för skolplacering 
utan att någon ansökan har lämnats.

Ansökan
Önskar du en annan skolplacering än enligt nedan  stående 
tabell ska du fylla i en ansökan. Detta gäller även dig som 
har skolplacering på en friskola eller har en skolplacering 
i annan kommun än Falun och önskar plats i en kommunal 
skola i årskurs 7. Du anger ett förstahands-, andrahands- 
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023-830 00

och ett tredjehandsval på ansökan. Blanketten finns på: 
falun.se – Utbildning & barnomsorg - Grundskola – Val av 
kommunal skola inför årskurs 7. 

Ansökan ska vara Falu kommun, Barn  och utbildningsför-
valtningen tillhanda senast 1 februari. Skicka in din ansö-
kan i god tid så att den är oss tillhanda inom utsatt tid. Vi tar 
ej ansvar för om postgången tar längre tid än förväntat.

Rutin och prioriteringsordning för hantering av 
skolplacering vid uppnådd maxkapacitet:
1. Elever som organisatoriskt tillhör högstadieskolan utifrån 

nuvarande skolplacering (Se nedanstående tabell)
2. Elever som är folkbokförda i Falu kommun
3. Övriga elever
Om det råder likvärdiga förhållanden mellan elever ska 
lottning avgöra.

Bekräftelse på att ansökan inkommit
Du får bekräftelse via mejl att din ansökan inkommit 
 förutsatt att du angett din mejladress på ansökan.

Besked om skolplacering
Senast den 1 mars får du, via brev till barnets folkbok-
föringsadress, besked om skolplacering.

Gustaf Malmberg
Verksamhetschef för grund- och särskolan

Organisatorisk indelning

Nuvarande skolplacering (årskurs 6) Årskurs 7–9

Bjursåsskolan F 6, Grycksboskolan, Sågmyraskolan Bjursåsskolan 7–9

Slättaskolan, Östra skolan Britsarvsskolan

Hosjöskolan, Hälsingbergsskolan, Vikaskolan Hälsinggårdsskolan

Liljansskolan, Linghedsskolan, Rönndalsskolan, Sundbornsskolan,  
Toftaskolan

Svärdsjöskolan

Aspebodaskolan, Främbyskolan, Gruvrisskolan, Södra skolan Västra skolan


