Kommunen tar bort val till årskurs 6
Inför läsåret 2015/2016 kommer skolval endast att genomföras till förskoleklassen.
Skolval kommer därför inte att behöva göras till någon annan årskurs.
Eftersom det för alla elever finns en naturlig fortsättning på skolgången i närområdet, så fyller valet idag
inte någon egentlig funktion. Kommunen har utifrån detta beslutat att ta bort valet till andra årskurser än
förskoleklass. Vilken årskurs som eleverna i kommunen byter skola till beror på vilka årskurser den nuvarande skolan har.
Bro
Elever från Finnstaskolan (F-5) och Tjustaskolan (F-5), börjar i Broskolan till årskurs sex.
Elever från Härneviskolan (F-6) och Råbyskolan (F-6), börjar i Broskolan till årskurs sju.
Brunna
Elever från Brunnaskolan (F-3), börjar i Hagnässkolan till årskurs fyra.
Kungsängen
Elever från Lillsjöskolan (F-3), börjar i Ekhammarskolan till årskurs fyra.
Elever från Bergaskolan (F-5), börjar i Ekhammarskolan till årskurs sex.
Elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun och går i fristående skola som saknar årskurs 6-9,
börjar i den kommunala skola (Broskolan, Ekhammarskolan eller Hagnässkolan) som ligger närmast elevens
folkbokföringsadress.
Vad behöver jag som vårdnadshavare göra?
De vårdnadshavare som vill att deras barn följer placeringarna enligt ovan behöver inte göra någonting.
Barnet blir automatiskt antagen till den mottagande skolan. I mars skickas ett antagningsbrev från den
mottagande skolan hem till elevens folkbokföringsadress. Om barnet redan går i en skola, kommunal eller
fristående, som har årskurs 6-9, behöver vårdnadshavaren inte göra något ytterligare. Barnet fortsätter då i
samma skola.
Hur gör jag om jag önskar en annan skola för mitt barn?
De vårdnadshavare som önskar en annan skolplacering för sitt barn än den som nämnts ovan ansöker om
detta via blankett. Blanketten heter ”Ansökan om byte av skola inom kommunen” och finns på kommunens
webbplats. Blanketten lämnas direkt till expeditionen på den skola som vårdnadshavaren önskar för sitt barn.
Skolan kommer att bereda plats för barnet om och när så är möjligt.
Hur gör jag om jag bor i en annan kommun och önskar plats för mitt barn i Upplands-Bro
kommun?
De vårdnadshavare som önskar en skolplacering i någon av kommunens skolor för sitt barn ansöker om detta
via blankett. Blanketten heter ”Ansökan av skola i Upplands-Bro kommun” och finns på kommunens webbplats.
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