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Rutin för att ta emot elev i grundskolan, inklusive 
förskoleklass 
 

Laholms kommun, barn- och ungdomsnämnden, är skyldig att anordna plats i grundskolan, 

inklusive förskoleklass, för alla barn som är bosatta i Laholms kommun. Enligt skollagens 

bestämmelser ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där;  

1. Elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.  

2. Vid en annan kommunal skolenhet än den vårdnadshavaren önskar, om den önskade 

placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts. Detta kallas närhetsprincipen.     

 

Urvalskriterier 

För varje kommunal skola finns fastställda upptagningsområden, vilka är beslutade av barn- 

och ungdomsnämnden. Undantaget är upptagningsområdena för Laholms tätort, se nedan. 

Kommunens urvalskriterier vid fördelning av platser får inte begränsa eller sätta 

bestämmelserna om vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen ur spel. 

 

Antal platser vid skolorna fastställs utifrån:  

- lämplig organisation och ekonomiska förutsättningar (beslutas av rektor),   

- behov av beredskap utifrån kommunens skolpliktsansvar samt  

- elevs berättigade krav att anvisas till en skola nära hemmet.  

 

Ett urval av skolplacering görs i de fall fler vårdnadshavare söker plats för sitt barn vid en 

skola som inte har tillräckligt med antal platser för att ta emot alla barn. Urval sker utifrån 

följande kriterier:   

- Elever folkbokförda i aktuell skolas upptagningsområde. En plats vid skolan 

reserveras till eleven, bland annat för att ange elevs rätt till skolskjuts.  

- Syskonförtur, där yngre elever prioriteras framför äldre.  

- Relativ närhet, se nedan.   

 

Vårdnadshavare och deras barn ges möjlighet att välja skola inför start i förskoleklass. I de 

fall plats inte kan beviljas finns möjlighet att, inför varje läsår och till alla årskurser, göra ett 

nytt val av skola genom att ansöka om byte av skola. Det är också möjligt att, under pågående 

läsår, söka annan placering.  

 

Särskilt gällande Laholms tätort  

För Glänningeskolan och Parkskolan, belägna i Laholms tätort, varierar respektive skolas 

upptagningsområde inför varje nytt läsår. Indelning av upptagningsområdena beslutas 

gemensamt av de båda skolornas rektorer på delegation av barn- och ungdomsnämnden. 

Upptagningsområdena beslutas utifrån följande kriterier:  

- antal barn i aktuell åldersgrupp för nya elever till förskoleklassen,  

- lämplig organisation och ekonomiska förutsättningar för de båda skolorna,  
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- indelning av bostadsområden med syfte öka skolornas mångfald samt  

- med en beredskap för nyinflyttade elever i tätorten.  

  

 

Relativ närhet  

Den sk. relativa närhetsprincip innebär att varje elevs avstånd till önskemål om skola och 

närliggande skolor ska jämföras i relation till andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. 

Det innebär inte att elev alltid placeras vid den skola som ligger närmast hemmet.  

 

I de fall en elev ska hänvisas till annan skolenhet utifrån den sk. relativa närhetsprincipen tas 

beslut på delegation av verksamhetschef grundskola. Sådant beslut innebär avslag om 

placering vid den skola som ligger i det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.  

 

 

Exempel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


