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Val av skola inför förskoleklass
Förskoleklassen är första steget i grundskolan. Syftet med 
verksamheten är att stimulera varje barns fortsatta lärande 
och utveckling. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn 
som bor i Sverige från höstterminen det år de fyller sex år. 
Arbetet i förskoleklassen sker i nära kontakt med skolans 
övriga årskurser och fritidshem.

Förskoleklassen omfattar minst 20 timmar i veckan.  
Varje skola avgör hur tiden fördelas över dagarna.

För dig som har frågor kring särskolans verksamhet eller 
önskar plats för ditt barn i särskolan, kontakta rektor för 
särskolan  anette.ekskog@falun.se

Under rådande pandemi har skolorna inte möjlighet att 
bjuda in er vårdnadshavare till informationsträffar, utifrån  
rekommendationer från Smittskydd Dalarna. Skolorna 
 kommer istället att ha tydlig information på  falun.se, för  
att beskriva verksamheten så långt som möjligt. Finns frågor 
och funderingar så hälsas ni välkomna att kontakta rektorer 
och biträdande rektorer.

Ansökan
Önskar du plats i en kommunal skola fyller du i ett första-
hands-, andrahands- och ett tredjehandsval på bifogad 
 blankett ”Val av skola inför förskoleklass”. Ansökan ska 
vara: Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen,  
791 83 FALUN, tillhanda senast den 15 december. 

Skicka in din ansökan i god tid så att den är oss tillhanda inom 
utsatt tid. Vi tar ej ansvar för om postgången tar längre tid än 
förväntat.

Viktigt att lämna in ansökan
Det är viktigt att välja skola eftersom du inte automatiskt har 
rätt till plats i en kommunal skola kopplat till hemadressen. 
Vissa skolor har ont om platser och därför är det viktigt att 
du anger tre alternativ. Genom att välja skola under tiden 

som skolvalet pågår ökar du chansen att få gå i den skola du 
önskar. Du har även möjlighet att åberopa syskonförtur samt 
att markera om du önskar stå i kö till ditt förstahandsval.

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

Riktlinjer för skolplacering
Information om våra riktlinjer för skolplacering i förskoleklass 
bifogas.

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

Ansökan om plats på fritidshem
Har du behov av omsorg före och/eller efter skoldagen finns 
avgiftsbelagda fritidshem. Fritidshemmen är öppna från  
1 augusti. Du ansöker om plats på fritidshem via kommunens 
webbplats falun.se när du fått besked om skolplacering. 
 Ansökan görs minst 14 dagar innan önskat placeringsdatum. 
Det är ingen kö till fritidshem.

Ansökan om skolskjuts/busskort
Barn i förskoleklass är berättigade till skolskjuts/busskort 
om avståndet mellan folkbokföringsadressen och placerings-
skolan är två km eller mer. Väljer du en annan skola än den du 
tillhör är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts även om 
avståndet från hemmet är längre. Du ansöker om skolskjuts/
busskort via kommunens webbplats falun.se under perioden 
14 mars – 3 april.

Varmt välkommen till Falu grundskola!
Gustaf Malmberg
Verksamhetschef för grund- och särskolan 
 

För plats i kommunal skola 
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