
SKOLANSÖKAN I MITT SKOLVAL
Byte av skola och/eller inflyttsansökan



INLOGGNING
Förstasidan för vårdnadshavare, https://mittskolval.se/ 
Klicka på Logga in och logga in med BankID.
Personer som saknar svenskt personnummer kontaktar Nacka kommun.



SIDAN MINA BARN
Inne i e-tjänsten klickar du på Mina barn.
Då visas det/de barn som du är vårdnadshavare för.
Klicka på barnet som ansökan gäller.



Klicka på Ansök om ny skolplats.



Välj årskurs.
Välj önskat startdatum.



• Skriv vilken förskola eller skola barnet/eleven går på idag,
• Välj Sverige som land,
• Välj Nacka som kommun.



• Här visas alla valbara skolor i Nacka –
fristående och kommunala.

• Välj en till tre skolor. 

• Klicka på Fortsätt

VÄLJ SKOLOR



• Fråga om ”flyttanmälan” 
kommer för samtliga sökande. 

• Om din familj ska flytta till 
Nacka eller byta 
adress inom Nacka: Fyll i Ja och 
klicka på Fortsätt.

FLYTTANMÄLAN



De som svarat Ja på frågan om flytt kommer till 
denna sida. Du måste fylla i uppgifterna för att 
komma vidare med skolvalet. 
1. Skriv in den adress i Nacka som ni ska 

flytta till.  Ange adress, postnummer och 
ort.

2. Styrk den kommande adressen genom att 
bifoga kopia på hyreskontrakt eller 
köpekontrakt. Dokumentet ska vara i 
PDF-format.

Observera att när du lämnar uppgift om flytt till 
eller inom Nacka så ges ditt barn en skolplats 
utifrån den adress som du angett. 

Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella 
folkbokföringsadressen om flytt inte skett enligt 
uppgifterna i skolvalsansökan.

FLYTTANMÄLAN



KONTAKTUPPGIFTER

• Efter att vårdnadshavaren hanterat ansökan 
är det obligatoriskt att fylla i e-post och 
eventuellt telefonnummer/mobilnummer.

• Klicka på Spara kontaktuppgifter. 



BEKRÄFTA ANSÖKAN
Här ser du vilka skolor du valt samt i vilken 
rangordning du har valt dem.

• Kontrollera noga att allt stämmer.

• Skicka in ansökan genom att klicka på Skicka in.
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