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Skolplacering till förskoleklass 2021
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut angående
placering i förskoleklass, samt
i övrigt notera informationen.

att

Sammanfattning
Inför höstterminen 2021 fanns det per den 1 februari 2021 totalt
1388 barn inom Lunds kommun som ska börja fullgöra sin skolplikt i
förskoleklass. Vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna in sina
önskemål om skolplacering via e-tjänst på www.lund.se. Ett
gemensamt ansökningsförfarande med fem av de fristående
huvudmännen har genomförts.
Barn- och skolförvaltningen har sammanställt utfallet av
skolplaceringsprocessen till förskoleklass år 2021.
Sammanfattningsvis konstateras att 1315 ärenden registrerades i etjänsten och att 1120 barn placerades i enlighet med
vårdnadshavarnas förstahandsval.

Underlag för beslutet



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03
Redovisning av delegationsbeslut 2021-05-03

Ärendet
Bakgrund
Inför höstterminen 2021 fanns det per den 1 februari 2021 totalt
1388 barn inom Lunds kommun som ska börja fullgöra sin skolplikt i
förskoleklass. Vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna in sina
önskemål om skolplacering via e-tjänst på www.lund.se.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

barnochskola@lund.se
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Föredragning
Under tiden från den 11 januari till den 31 januari 2021 lämnade
vårdnadshavarna i Lunds kommun in 1247 önskemål om
skolplacering via e-tjänsten. För andra gången har ett gemensamt
ansökningsförfarande med de fristående huvudmännen genomförts.
Fem av nio fristående skolor inom Lunds kommun deltog.
Vårdnadshavarna till fem barn initierade i samband med skolvalet
ärenden om uppskjuten skolplikt. I 59 ärenden meddelas att barn
kommer gå i annan fristående verksamhet eller i annan kommun. För
fyra barn meddelas att de flyttar från kommunen innan skolstart.
Sammanlagt registrerades 1315 ärenden i e-tjänsten.
För 67 barn lämnades inget önskemål. Dessa barn har blivit erbjudna
plats på en skola nära hemmet med lediga platser.
Av de till förskoleklassen inlämnade önskemålen om placering
tilldelades 1120 barn placering i enlighet med vårdnadshavarnas
förstahandsval, 86 barn placerades i enlighet med vårdnadshavarnas
andrahandsval och 16 barn i enlighet med vårdnadshavarna
tredjehandsval. 25 barn erhöll placering på en annan skola än någon
av de tre första som vårdnadshavarna önskat.
Siffrorna ovan innefattar ansökan och beslut till både kommunala
och fristående skolor.
Totalt 1247 barn fått skolplaceringsbeslut till förskoleklass inför
läsåret 2021/2022:
·
·
·
·

1120 st (90%) fick sitt förstahandsval
86 st (7%) fick sitt andrahandsval
16 st (1%) fick sitt tredjehandsval
25 st (2%) har inte fått någon av de tre skolorna de
önskat främst

Detaljerad redovisning av delegationsbeslut (skolplaceringsbeslut till
kommunala skolor i Lunds kommun) finns i bilaga.
Besluten är fastställda efter de av Barn- och skolnämndens
fastställda urvalsprinciper per 2018-04-18.
1. Elevens rätt till en skola nära hemmet. En skola nära hemmet
är i Lund en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från
hemmet. Kommunen försöker så långt det är möjligt att erbjuda
samtliga elever placering vid en skola nära hemmet.
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2. Vårdnadshavares önskemål. Kommunen tillgodoser
vårdnadshavarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt.
Önskemålen får endast undantas om det skulle påverka en annan
elevs rätt till en skola nära hemmet eller om det skulle innebära
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
3. Aktiva val prioriteras före icke-val. För att ta del av de två
följande urvalskriterierna (syskonförtur och relativ närhet) måste du
som vårdnadshavare lämnat in önskemål om skolplacering.
4. Syskonförtur. När du önskar skola, kan du även önska
syskonförtur. Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att
gå i årskurs F-3 under nästa läsår.
5. Relativ närhet. För att alla elever ska få en sådan rimlig skolväg
som möjligt, tillämpas relativ närhet som sista urvalskriterier.
Relativ närhet innebär att kommunen mäter den kortaste vägen
mellan hemmet och den sökta skolan och jämför detta mot sträckan
mellan hemmet och den närmsta skolan. Är den närmsta skola också
den skola som önskas i första hand så mäter kommunen istället
sträckan till den näst närmsta skolan.
I bilaga finns också ett så kallat ”WhitePaper”, som beskriver
bakgrund och förutsättningar för ett skolval. Bland annat behandlas
vilka förturregler som anses vara gångbara efter rättspraxis. På sidan
21-27 beskrivs närmre hur olika algoritmer används för att fördela
platser på skolor, samt för- och nackdelar med de olika algoritmerna.

Beredning
Redovisningen i detta informationsärende har sammanställts på
skolkontoret.

Barnets bästa
Samtliga skolplaceringsbeslut rör barn direkt. Utifrån skollagens
bestämmelser om skolplacering och de av nämnden fastställda
uvalsprinciperna fördelas skolornas tillgängliga platser. Detta görs så
att alla barn i så stor utsträckning som möjligt får placering vid den
skolenhet de och deras vårdnadshavare önskar eller vid en annan
skola nära hemmet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget i detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Jytte Lindborg
Skoldirektör

Anna Palm
Chef för myndighetsenheten

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:

