Val av skola inför årskurs 7
Enligt beslut av grund- och förskolenämnden ska vårdnadshavare till alla barn folkbokförda i
Haninge kommun göra ett aktivt skolval till årskurs 7.
Observera att ni ska registrera ert val även om ni väljer den skola där barnet har sin
grundplacering. Grundplaceringen för ert barn kommer att synas när ni loggat in i skolvalet.
Om ni väljer en annan kommunal skola i Haninge, än där barnet har sin grundplacering, är
det rektorn på den valda skolan som beslutar om plats kan erbjudas. Det kan hända att en skola,
på grund av utrymmesskäl, inte kan ta emot alla sökande.
Valfriheten i Haninge kommun omfattar endast val av skola, inte val av klass, grupp eller
lärare.
Placeringsregler
I första hand placeras de barn vars vårdnadshavare väljer den skola där barnet har sin
grundplacering.
Om vårdnadshavare väljer en annan kommunal skola i Haninge gäller närheten till skolan, det vill
säga de barn som är folkbokförda på adress närmast skolan (men utanför upptagningsområdet).
Det är den faktiska gångvägen som avses, inte fågelvägen.
Vårdnadshavare som inte bor tillsammans
Om en av vårdnadshavarna bor på annan adress än barnets folkbokföringsadress måste båda
vårdnadshavarna godkänna valet för att det ska vara giltigt. Detta godkännande sker när beskedet
om antagning sänds ut till vårdnadshavarna.
Val till friskola (i eller utanför Haninge)
Om ni väljer en friskola ska ansökan göras direkt hos den skolan. Det är den mottagande skolan
som beslutar om ditt barn kan erbjudas plats.
Registrera i skolvalet att ni väljer friskola och ange skolans namn. Detta gäller också om barnet
redan går i en friskola och avser att fortsätta där i åk 7.
Val till kommunal skola i annan kommun
Om ni vill ha plats i en kommunal skola utanför Haninge, ska ansökan göras direkt hos den
skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas plats.
Registrera i skolvalet att ni väljer ”Skola i annan kommun” och ange skolans namn. Detta gäller
också om barnet redan går i en skola i annan kommun och avser att fortsätta där i åk 7.
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Observera att Haninge kommun inte ansvarar för antagningen till friskolor eller
skolor i andra kommuner!
Modersmål
Elever som som talar annat språk än svenska som modersmål och där modersmålet är det dagliga
språket i hemmet, har rätt till modersmålsundervisning. Modersmål väljer du på särskild ansökningsblankett som finns på haninge.se/forskola-och-skola/modersmal.
Skolskjuts
Elever som går i annan skola än sin grundplaceringsskola har begränsade möjligheter att beviljas
skolskjuts. Elev som har rätt till skolskjuts till sin grundplaceringsskola kan ha rätt till skolskjuts
till vald skola om resorna till den valda skolan inte innebär merkostnader för kommunen jämfört
med vad som gällt till grundplaceringsskolan.
Med skolskjuts avses resor i linjetrafik (SL-kort) och särskilt upphandlade skolskjutstransporter
(skolbuss, skoltaxi, båt).
Personuppgiftslagen PuL
Enligt 10 § personuppgiftslagen får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt
för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Personuppgifter som behandlas i e-tjänsten "val av skola" kommer att registreras i enlighet med
PuL. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att administrera skolvalet i Haninge
kommun. Uppgifter om modersmål är nödvändiga att behandla då elever i vissa fall har rätt att få
modersmålsundervisning och kommunen har en skyldighet att säkerställa att det finns tillräckliga
resurser att tillgå. Mottagare av personuppgifter är berörda skolor.
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det, en gång per
kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande, behandlats eller ej (26
§ PuL). Den personuppgiftsansvarige är vidare skyldig att på begäran av den registrerade snarast
rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag
eller utfärdade föreskrifter (28 § PuL).
Grund- och förskolenämnden har utsett ett personuppgiftsombud som du kan vända dig till för
stöd och hjälp. Vid frågor om PuL; kontakta barnochutbildning@haninge.se.

