Till vårdnadshavare för barn födda 2012

Hej igen!
Nu är det dags för dig och ditt barn att välja skola inför läsåret 2018/2019.
Det innebär att ni ska göra ett aktivt val genom att fylla i bifogad skolvalsansökan och skicka in
den till oss senast den 27 november 2017.
Vi ser fram emot att ta emot ditt barn i våra förskoleklasser till hösten. Att gå i förskoleklass är
ett bra sätt för ditt barn att lekfullt förbereda sig inför skolan. Förskoleklassen är frivillig medan
årskurs 1-9 är obligatorisk för alla barn.
Det finns även möjlighet för ditt barn att, redan som 6-åring, börja i årskurs 1. Om ni är
intresserade av tidig skolstart söker ni till årskurs 1.
Våra skolor
Ni hittar information om våra skolor på skolornas webbsidor på boras.se/skolval och i vår
jämförelsetjänst på boras.se/jamfor.
Nytt från hösten 2018
Hösten 2018 öppnar vi en ny skola, Björkhöjdskolan. Skolan ligger centralt med naturen
runt hörnet i nyrenoverade lokaler på Klinikvägen 48 i Borås. På Björkhöjdskolan tar vi tillvara
på den fina omgivningen så att eleverna möter natur och miljö både i undervisningen och i
fritidshemsverksamheten. Vill ni veta mer om Björkhöjdskolan kontakta verksamhetschef Anna
Stenström, 033-35 53 76.
Engelbrektskolan, vars lokaler inte rymmer fler elever, kommer inte att starta några förskoleklasser
under läsåret 2018/2019.
Sjömarkenskolan byggs om under 2018-2019. Under byggtiden kommer eleverna att åka
skolskjuts från en gemensam samlingsplats i Sjömarken till lokaler i Kyllared.
Mer information om skolvalet, hur skolplaceringen går till och vanliga frågor och svar om
skolvalet finns på boras.se/skolval.
Skolskjuts
Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts förutsatt att ni uppfyller avståndskraven för skolskjuts.
Om ni väljer en annan skola än den som ligger nära barnets folkbokföringsadress har ditt barn
inte rätt till särskild skolbuss eller taxi, utan endast rätt till busskort på den vanliga linjetrafiken
(förutsatt att ni uppfyller avståndskraven). Läs mer om skolskjuts på boras.se/skolskjuts.

Att tänka på när skolvalsansökan fylls i

1. Ange om ni söker till förskoleklass eller till årskurs 1.
2. Ange och rangordna de tre skolor ni helst önskar plats på.
Om ni är intresserade av att söka till en fristående skola, se information på nästa sida.
3. Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan, annars är den inte giltig.
4. Ansökan postas till oss senast den 27 november 2017.

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Postadress Placeringsenheten, Grundskoleförvaltningen 501 80 Borås
E-post skolval@boras.se
Telefonnummer 033-35 70 80, 033-35 34 65, 033-35 88 18

Om ni är intresserade av att söka till en fristående skola,
gör så här:
• Kontakta den aktuella skolan, kontaktuppgifter finns på boras.se/skolval.
• Fyll även i vår skolvalsblankett med de tre skolor (kommunala och/eller fristående skolor) ni
önskar i första hand.
Observera att de fristående skolorna kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad tillämpar.
De fristående skolorna skickar ut egna placeringsbesked.
Om ni inte väljer skola
Om ingen valblankett kommer in till oss skickar vi två påminnelser till barnets
folkbokföringsadress. Om vi ändå inte får in någon valblankett placerar vi barnet på närmsta
kommunala skola som har plats.
Om ni byter adress efter skolvalet
Så fort du vet att ditt barn ska flytta (med dig eller annan vårdnadshavare) måste du meddela
oss. Vi måste ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.
När kommer beskedet?
Under vecka 8 2018 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten. Beslutet
skickas till barnets folkbokföringsadress.

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Postadress Placeringsenheten, Grundskoleförvaltningen 501 80 Borås
E-post skolval@boras.se
Telefonnummer 033-35 70 80, 033-35 34 65, 033-35 88 18

