
På grund av den rådande pandemin 
kommer skolorna att erbjuda andra 
informationsmöjligheter än traditionellt  
öppet hus och fysiska möten.  
Läs mer på respektive skolas webbsida.

ÖPPET HUS

Länkar till skolornas webbsidor finns på 
nacka.se/oppet-hus



Läs mer på  
nacka.se/skolval



DAGS ATT 
VÄLJA SKOLA!

Skolvalet pågår mellan
den 12 januari–1 februari 2021



DAGS ATT VÄLJA SKOLA!
Under skolvalsperioden 2021 behöver du välja skola eftersom ditt barn ska börja förskoleklass 
höstterminen 2021 eller går sista årskursen på sin nuvarande skola.

HUR?
Logga in e-tjänsten Nacka24 med e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. Inloggningen hittar 
du på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/nacka24. Längst ner på e-tjänstens startsida finns 
en länk som du klickar på för att börja skolvalet.  
 
Om du behöver hjälp med e-tjänsten är du välkommen till något av biblioteken i Nacka.  
Det går också bra att komma till receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka alternativt 
att kontakta Nacka kommun via e-post info@nacka.se eller telefon 08-718 80 00.

NÄR?
Du ska göra ditt val någon gång under skolvalsperioden den 12 januari-1 februari 2021.  
Ditt barns chans att få plats på de valda skolorna påverkas inte av när under skolvalsperioden du gör 
valet. Om du gör ett skolval som du senare vill ändra kan du göra om valet i e-tjänsten.  
Ditt val måste vara registrerat i e-tjänsten senast midnatt den 1 februari 2021.
 
Besked om skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten från och med den 10 mars 2021.





TRE VANLIGA FRÅGOR KRING SKOLVAL

Varför måste jag välja tre skolor?
När en skola inte kan ta emot alla sökande behöver ett urval göras. Om ditt barn inte skulle få 
plats på skolan så är ditt barn med i urvalet till nästa alternativ. Därför är det viktigt att du gör tre 
genomtänkta val och anger skolorna i den ordning du önskar du dem.

Hur gör jag om ett av mina alternativ är en fristående skola?
Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Därför behöver du både ange den fristående 
skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten och anmäla ditt barn till den fristående skolans egen 
kö. Kontakta skolan för mer information. 

Hur gör jag om ett av mina alternativ ligger utanför Nacka?
Då är det viktigt att du – utöver valet i Nacka kommuns e-tjänst – själv kontaktar den aktuella 
kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om ditt barn har möjlighet 
att få plats på skolan. I Nackas e-tjänst anger du vilken skola som valet avser och om du fått besked 
om plats.

Fler frågor och svar hittar du på 
nacka.se/faq-skolval


