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Skolplacering till förskoleklass 2022
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Inför höstterminen 2022 fanns det per den 1 februari 2021 totalt
1389 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 2022.
Sammanfattningsvis konstateras att 1321 ärenden registrerades i etjänsten och att 1101 barn placerades i enlighet med
vårdnadshavarnas förstahandsval.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Inför höstterminen 2022 fanns det per den 1 februari 2022 totalt
1389 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 10 januari till den 30 januari 2022 lämnade
vårdnadshavarna i Lunds kommun in 1253 önskemål om
skolplacering via e-tjänsten.
Vårdnadshavarna till fem barn initierade i samband med skolvalet
ärenden om uppskjuten skolplikt. I 63 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 1321 ärenden i e-tjänsten.
För 100 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 1064 barn placering i enlighet med vårdnadshavarnas
förstahandsval, 87 barn placerades i enlighet med vårdnadshavarnas
andrahandsval och 27 barn i enlighet med vårdnadshavarna
tredjehandsval. 16 barn erhöll placering på en annan skola än någon
av de tre första som vårdnadshavarna önskat.





~ 89 % sitt förstahandsval (1064 st)
~ 8% sitt andrahandsval (87 st)
~ 2% sitt tredjehandsval (27 st)
~ 1% inget av sina val (16 st)

Siffrorna ovan innefattar ansökan och beslut till både kommunala
och fristående skolor.
Besluten är fattade enligt barn- och skolnämndens fastställda
urvalsprinciper för skolplacering (2021-12-14, § 14).
Det förekommer inga starka trender för någon skola eller stadsdel,
gällande att man söker sig bort från sin närmsta skola, utom för
möjligen Klostergården. Där är det närheten till Sankt Lars området
och friskolorna där som inverkar på utfallet. Vad man däremot kan
se är i vilka områden vårdnadshavare är passiva i sin möjlighet att
göra skolval. Här sticker Klostergården ut tillsammans med Östra
Torn/Linero samt Norra Fäladen. Antal sökande, antal platser samt
hur många elever som fått placering utifrån sitt förstahandsval,
annat val eller fått erbjudande om skolplacering vid enheten framgår
av Tabell: 1 nedan.
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Tabell: 1

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
urvalsprinciperna 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.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Anna Palm
Chef för myndighetsenheten

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

