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 ANSÖKAN OM BYTE AV GRUNDSKOLA 
 (gäller ej byte till friskola, ansök direkt till resp friskola) 

 

     
     

 

Ansökningsdatum: 

 
 Personuppgifter 
Barnets för- och efternamn   Personnummer (10 siffror)  

Adress Tel nr 

Basplaceringsskola Åk 

Önskemål om annan skola 
 

Önskar börja – datum: 

 
Vårdnadshavare 1     
För- och efternamn (textat) Vårdnadshavares namnteckning 

Personnummer  Telefonnummer 

E-postadress 

  
Vårdnadshavare 2 
För- och efternamn (textat) Vårdnadshavares namnteckning 

Personnummer  Telefonnummer 

E-postadress 

Observera! Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. 
 
Motivering till ansökan 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huvudregeln är att en elev ska tilldelas en plats på den skola vårdnadshavarna önskar. Kommunen får dock 
frångå önskemålet om det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
kommunen. Ett exempel på när en önskad placering kan innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter 
är när antalet sökande till en skola överstiger antalet platser.  
 
Observera att ett byte av skola kan påverka ditt barns rätt till skolskjuts. Du kan läsa mer om detta på baksidan av 
denna blankett. 
 
 

Skicka ifylld blankett direkt till den sökta skolan. Adresser till alla kommunala grundskolor i 

Nyköping hittar du här: nykoping.se/barn-ochutbildning/grundskola 
 
 
De personuppgifter som lämnas behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera förskola och skola. Uppgifterna 
administreras så länge personen är aktiv inom Division Utbildnings verksamheter. Uppgifterna sparas enligt 
dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på 
www.nykoping.se/personuppgifter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.nykoping.se/personuppgifter
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 ANSÖKAN OM BYTE AV GRUNDSKOLA 
 (gäller ej byte till friskola, ansök direkt till resp friskola) 

 

     
     

 

 
Beslut om mottagande 

□  Ansökan beviljas. Ditt barn får plats på sökt skola fr.o.m. ________________________________ 

 

□  Ansökan avslås enligt; 9 kap. 15§ 2 st (placering  förskoleklass) respektive 10 kap. 30 § 2 st  

(placering grundskola) på grund av att den önskade placeringen skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 
 
 
 
Datum: ____________________ Rektors underskrift _____________________________________________________ 

 
 
Hur man överklagar:  
Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Skolväsendets överklagandenämnd.  
Beslutet kan överklagas av elevens vårdnadshavare eller av elev som fyllt 16 år. 
 
Ditt överklagande ska göras skriftligt och du måste ange följande: 

• vilket beslut du överklagar, 

• vilken ändring i beslutet du vill ha och varför, 

• namn och personnummer för det barn som beslutet avser 

• namn och kontaktuppgifter för dig/er som vårdnadshavare 
 
Observera att båda vårdnadshavare måste stå bakom ansökan vid delad vårdnad. 
 
Överklagandet skickas till:  
 
Nyköpings kommun  
Division Utbildning  
611 83 Nyköping  
 
Ditt överklagande måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet.  
 
Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar, kan du vända dig till Division Utbildning, 
Nyköpings Kommun  

 
 
Detta gäller för skolskjuts vid byte från Basplaceringsskola:  
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts, för de elever i grundskolan (gäller ej 
fritidshem) och grundsärskolan, som behöver det på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  
 
Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts gäller till och från den skolenhet som kommunen har 
erbjudit eleven plats i (basplaceringsskola).  
 
Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en annan kommunal 
skolenhet än den erbjudna, eller på en fristående skolenhet. I de fall skolskjutsen kan organiseras på 
ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen ska 
skolskjuts anordnas även för dessa elever.  
 
För mer information om skolskjuts kan du vända dig till Enheten för samhällsbetalda resor, 
Nyköpings kommun: nykoping.se/Barn-utbildning/skolskjuts/   

http://nykoping.se/Barn--Utbildning/Skolskjuts/

