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Riktlinjer för skolbyte i grundskola
Vaxholms stad ansvarar för att elever folkbokförda i Vaxholm får utbildning i grundskolan som eleven har rätt
till enligt skollagen (2010:800).

Byte av skola
Önskas byte av skola under pågående läsår kan skola
tillgodoses i mån av plats. Det är rektor för
mottagande skola som beslutar utifrån stadens
antagningsordning. Skolbyte görs via Vaxholms stads
e-tjänst. Alla elever folkbokförda i Vaxholm har en
garanterad plats i någon av stadens kommunala
skolor.
Vid skolbyte till skola utanför Vaxholm ansvarar
vårdnadshavare för kontakt med aktuell skola för
antagning. Vaxholms stad ska meddelas via e-tjänst
om vald skola. Detta för att en överenskommelse
mellan aktuell skola och Vaxholms stad ska kunna
ske.
Antagningsordning för byte till kommunal skola i
Vaxholms stad
Huvudregeln är att en elev ska placeras vid den skola
där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå.
Den önskade placeringen får dock inte medföra att
en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, eller om den
önskade placeringen skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen. Skollag, 9 kap. 15 §, 10 kap. 30 §
Om antalet platser på en kommunal skola är färre än
antalet sökande tillämpar Vaxholms stad följande
ordning,

4. Elever med störst relativ närhet till sökt skola
(procentuellt förhållande).
5. Elever med syskon, folkbokförda på samma
adress på sökt skola.
6. Elever folkbokförda i annan kommun.
När årskurs saknas kommande läsår
Elever folkbokförda i Vaxholm som går i en skola som
inte erbjuder fortsatt årskurs behöver göra ett
skolbyte. Detta görs i e-tjänst.
Elever folkbokförda i Vaxholm som går i årskurs 6 i
kommunal skola i staden får automatiskt placering i
mars på Vaxholms stads skola för årskurs 7-9. Önskas
annan skola för årskurs 7 gör vårdnadshavare ett
skolbyte i e-tjänst.
Flytt till Vaxholms stad
Vårdnadshavare som ska flytta till Vaxholm och vill
ansöka om skolbyte gör detta via e-tjänst. I ansökan
ska kommande adress i Vaxholm lämnas.

Elever folkbokförda i annan kommun än
Vaxholms stad
Elever folkbokförda i annan kommun som önskar
byte till kommunal skola i Vaxholm måste ansöka om
plats. Ansökan görs via e-tjänst. Vaxholms stad tar
emot barn från andra kommuner i mån av plats. Vid
särskilda skäl om mottagande ska yttrande inhämtas
från hemkommunen.2

1. Elever med särskilda skäl.1
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3. Elever med störst relativ närhet till sökt skola
(faktiskt avstånd i meter).
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Särskilda skäl avser fysisk och/eller psykosocial funktionsvariation samt fall av grov kränkande behandling. Särskilda skäl prövas i varje enskilt fall
av utbildningsförvaltningen.
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Skollagen (2010:800), 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 §
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