Datum

2017-01-27

Till dig med barn som ska börja förskoleklass läsåret 17/18
Falkenbergs kommun välkomnar ditt barn till förskoleklass i höst. Alla barn i kommunen erbjuds
en plats i kommunal förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller sex år. Platsen är frivillig
och kostnadsfri. Utifrån ert boendeområde har ditt barn automatisk plats på skolans namn.
Val och placering

För att acceptera eller tacka nej till erbjuden plats går ni in på Falkenberg.se/skola och e-tjänsten
Skolstart. Där lämnar ni ert svar samt övriga uppgifter som behövs inför skolstart. Tjänsten kräver
e-legitimation (BankID). Behöver du hjälp med din anmälan kan du vända dig till Kontaktcenter.
Ta med giltig id-handling. Besöksadress: Stadshuset, Nygatan 34, telefon: 0346-88 60 00.
Tjänsten är öppen under tiden 1-12 februari 2017
Om ni söker annan skola än tilldelad och det finns fler sökande än platser har barn som tillhör en
skolas upptagningsområde förtur. Därefter tas elever från andra upptagningsområden emot utifrån
det datum ansökan inkommit. Montessoriskolan har särskilda regler för turordning.
Om du väljer en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du dem för att få reda
på vad som gäller kring antagning. Kom ihåg att du även ska gå in i kommunens e-tjänst och tacka
nej till den erbjudna platsen. En elev kan endast vara inskriven på en skola.
Fritidshem

Ansökan till fritidshem görs via kommunens webbplats. Barn som inte är inskrivna på fritidshem,
men där behov finns under lov för att föräldrar arbetar eller studerar, kan ansöka om
lovdagsomsorg.
Skolskjuts

Elever kan ha rätt till skolskjuts om de bor långt ifrån skolan, har funktionsnedsättning, om
skolvägen är trafikfarlig eller av andra skäl. Barn som uppfyller avståndskraven och går på den
skolan kommunen anvisat får skolskjuts utan att behöva ansöka. Vid val av en annan skola än den
kommunen anvisat har eleven inte rätt till skolskjuts. Om kommunen kan erbjuda skolskjuts utan
att det blir en merkostnad jämfört med om eleven går på anvisad skola kan skolskjuts beviljas.
Ansökan om skolskjuts vid val av skola eller andra skäl görs via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.
Varje ansökan prövas individuellt.
För ytterligare information eller frågor, ring Kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00.
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