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Sektor lärande

Dags att välja skola inför läsåret 2019/2020!
Hösten 2019 ska ert barn börja i årskurs 6. Senast 12 februari 2019 är det dags att
lämna önskemål om vilken skola ni önskar för ert barn.
Det finns sju kommunala skolor och en fristående skola att välja mellan i Lerums
kommun. Innan ni gör valet välkomnar vi till informationsmöten i januari 2019 på
våra kommunala skolor. (Se nästa sida för datum och tid för respektive skola.)
På www.lerum.se finns också information om alla kommunala och fristående
skolor i kommunen. Där hittar du information om hur antagningen görs till den
fristående skolan.
Hur går valet till?

Ansökan till årskurs 6 kan göras under perioden 2019-01-10 – 2019-02-12. Du
ansöker på Lerums kommuns hemsida via e-tjänst - lerum.se/valavskola. Här har
du möjlighet att välja den skola där du önskar att ditt barn ska gå.
Båda vårdnadshavarna ska godkänna skolvalsansökan. Detta sker genom att en
vårdnadshavare loggar in via e-tjänsten och gör en skolvalsansökan. Den andra
vårdnadshavaren ska sedan logga in för att acceptera eller avböja skolvalet. När
båda vårdnadshavarna svarat registreras skolvalet och båda vårdnadshavarna får
en bekräftelse via e-post.
Elever som går i F-9-skolor (Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan, Röselidsskolan och
Stenkulan) behöver inte välja skola igen, men om ni vill välja en annan skola
ansöker ni på Lerums kommuns hemsida via e-tjänst - lerum.se/valavskola.

I första hand placeras eleven enligt det val ni gjort. Detta får dock inte medföra att
ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet
åsidosätts. Om ert val inte kan tillgodoses för att det finns fler sökande än platser
kommer eleven att placeras på en annan skola nära hemmet. Läs mer om
urvalsgrunderna vid skolplacering på lerum.se/valavskola.
Obs! Ska ditt barn börja i en fristående skola eller i en kommunal skola i annan
kommun loggar du in och väljer ”Avstå skolval”. Här anger sedan vilken skola
ditt barn kommer att börja på.
Senast den 12 februari ska skolvalet via e-tjänst vara behandlad av samtliga
vårdnadshavare. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns det
möjlighet att använda blanketten "Val av skola" där du fyller i namnet på den
skola där du önskar att ditt barn ska gå i årskurs 6. Om skolvalet görs via blankett
skickas den till Lerums kommun, Sektor lärande, 443 80 Lerum. Du kan också
lämna in den på kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges Torg i Lerums
centrum.
Sista dag för skolvalet är den 12 februari!

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/ fax
0302-52 14 86
0302-52 13 86 (fax)

Webb/ e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Vad gäller för skolskjuts?

Elever som går i skola och är folkbokförda i Lerums kommun har under vissa
förutsättningar rätt till skolskjuts.
För elev i årskurs 4-9 uppgår avståndskravet till fyra kilometer mellan hemmet
(tomtgräns) och skolan (tomtgräns). Andra omständigheter som kan ge rätt till
skolskjuts är om eleven har funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller någon
annan särskild omständighet. Skolskjuts beviljas antingen i form av skolkort med
Västtrafiks linjetrafik eller med den av kommunen anordnade skolskjutsen.

Om ni väljer en annan kommunal eller en fristående skola än den skola
kommunen annars hade placerat eleven i, har eleven rätt till skolkort med
Västtrafiks linjetrafik om avståndet mellan hemmet och skolan är tillräckligt långt
och skolan ligger i Lerums kommun.
Skolskjuts beviljas inte till eller från fritidshem eller fritidsklubb.
Observera att elever som har skolskjuts detta läsår inte behöver ansöka på nytt
inför läsåret 2019-2020 om det som låg till grund för tidigare beslut inte ändrats.
Om elev inte har skolskjuts idag och vårdnadshavare ser att det finns behov av
skolskjuts inför höstterminen 2019 görs ansökan om skolskjuts på lerum.se/etjänster. Läs mer om vilka bestämmelser som gäller för skolskjuts på kommunens
hemsida. Det är viktigt att ansöka om skolskjuts i god tid, helst före 15 maj 2019
för att handläggning av ansökan ska kunna ske innan skolstart.
Välkommen på informationsmöte! Här är alla tiderna:

Gråbo

Lerum

Floda

Skola

Datum

Tid

Gemensam träff för
Lekstorps-, Ljungviks- och
Röselidsskolan på
Röselidsskolan

onsdag

23 januari kl 18:30

Torpskolan

tisdag

22 januari

kl 18:30

Rydsbergsskolans
grundskola

onsdag

23 januari

kl 18:00

Rydsbergsskolans
grundsärskola

onsdag

23 januari

kl 18:30

Alléskolan

torsdag

24 januari

kl 18:30

Stenkulan kommer inte att ha något planerat informationsmöte. Önskar du
information om Stenkulans verksamhet inför skolvalet kontaktar du skolan.

