
INFORMATIONSMÖTE MED KSE OCH 
BIBLIOTEKEN INFÖR SKOLVALET
2019-12-04



• Viktiga datum för vårdnadshavarna.

• Vilka ska göra skolval?

• Vilka ska inte göra skolval?

• Hur vet man vad man ska välja?

• Hur gör man valet i e-tjänsten Nacka24?

• Får man det man valt?

• Vad händer efter man fått besked?

AGENDA FÖR MÖTET



• Infokort till måsteväljare - vecka 2

• Skolvalsperioden: 8-31 januari 2020

•Två påminnelser och rundringning till de som ej valt

•Alla vårdnadshavare som gjort ett skolval får (cirka 6 
mars) ett mejl med information inför beskedet den 
10 mars

•Besked om skolplacering visas i e-tjänsten från och 
med den 10 mars.

VIKTIGA DATUM FÖR 
VÅRDNADSHAVARNA



”Måsteväljare”

• Barn som ska börja i förskoleklass hösten 2020 (födda 2014).

• Elever som idag går sista årskursen på sin nuvarande skola.

Övriga

• Elever som vill byta skola till höstterminen 2020.

• De som kommer att flytta till Nacka till höstterminen 2020.

(Senast den 10 augusti för att ingå i skolvalet*)

*Avvakta beslut i utbildningsnämnden 12 december

VILKA SKA GÖRA SKOLVAL UNDER 
SKOLVALSPERIODEN?



• Elever som blivit mottagna i särskola,

• Elever som blivit beviljade skoluppskov,

• Elever som idag går i årskurs 6 i Järla skolas musikklass,

• Elever som inte är folkbokförda i Nacka och som inte kommer 
att flytta till Nacka,

• Barn som vill börja förskoleklass som femåring.

VILKA SKA INTE GÖRA SKOLVAL 
UNDER SKOLVALSPERIODEN?



• Öppet hus och informationsmöten
www.nacka.se/oppet-hus/

• Jämföraren
https://jamfor.nacka.se/f-6
https://jamfor.nacka.se/6-9

HUR VET MAN VAD MAN SKA 
VÄLJA?

http://www.nacka.se/oppet-hus/
https://jamfor.nacka.se/f-6
https://jamfor.nacka.se/6-9


• Måsteväljare:
Klicka på länken längst ner på startsidan.
Obs! Även de som ska avstå skolval

Övriga

- Sekretessmarkerade personer gör valet via blankett.
Kontakta utbildningsenheten.

- Byten: Nacka24/Mina placeringar/Byte av skola

- Inflyttare via länk på webbsidan www.nacka.se/skolval

HUR GÖR MAN VALET?

Skol-

uppskov

Gå om en 

årskurs

Börja

särskola

Påbörja

Avstå

Flytta från 

Nacka

http://www.nacka.se/skolval


Vårdnadshavaren väljer tre skolor, i rangordning 
”Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en 
urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du 
valt i första hand.”

Skolor i Nacka
Fristående skolor: I e-tjänsten är endast de årskurser tillgängliga som skolan 
angett ska vara valbara under skolvalsperioden.
”Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du 
anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver 
ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.”

Skola utanför Nacka
”Då är det viktigt att du - utöver valet i e-tjänsten - själv kontaktar 
den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få 
information om det finns möjlighet att få plats på skolan.”

HUR GÖR MAN VALET?



Inflyttare och de som flyttar inom Nacka:

• Ska skicka in köpekontrakt/hyreskontrakt eller motsvarande.
Skicka in via vanlig post.
Inflyttningsdatum ska vara senast den 10 augusti 2020.*

Om vårdnadshavare valt en skola utanför Nacka:

• Skolans namn,

• Kommun som skolan ligger i,

• Om de redan fått ett platserbjudande eller inte.

*Avvakta beslut i utbildningsnämnden 12 december

FÖLJDFRÅGOR I NACKA24



Antagning till Eklidens idrottsklass i årskurs 7 respektive till Järla skolas 
musikklass i årskurs 4 sker utifrån elevernas resultat på särskilda 
färdighetstester.

• Eklidens idrottsklass till årskurs 7 
UBN:s riktlinjer: "Till Eklidens idrottsklass sker antagning av elever 
folkbokförda i annan kommun än Nacka endast i mån av plats."

• Järla musikklass till årskurs 4
Tar in elever enligt resultatet på färdighetstestet, dvs. oavsett 
folkbokföringskommun

När sker färdighetstesterna och hur går det till?
Se skolornas webbsidor som du hittar via Jämföraren.

KOMMUNALA SKOLOR MED 
FÄRDIGHETSTESTER



Valet i e-tjänsten Nacka24 avser endast val av skola.
(samt fritidshem för förskoleklass och årskurs 1–3)

Övriga önskemål samlar skolorna själva in efter den 10 mars.
Det kan exempelvis handla om modersmålsundervisning, språkval, 
profilklass.

”RENODLAD” SKOLANSÖKAN



• Målet är att alla ska få sitt förstahandsval.
Utbildningsnämnden har satt 90 % som en miniminivå.

• Vårt budskap är: 
Alla ska ange tre skolor som man önskar, i den ordning som speglar 
önskemålen. Vi ska inte ge oss in i diskussioner om taktikval.

• Om fler sökande än platser: Urval utifrån principen om relativ närhet.

FÅR MAN DET MAN VALT?



URVALSMODELL

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/urval-vid-fler-sokande-an-platser/

OBSERVERA ATT 

”ALTERNATIV SKOLA” 

ENDAST ÄR EN FIKTIV SKOLA 

ELLER ”REFERENS-SKOLA”

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/urval-vid-fler-sokande-an-platser/


• De vårdnadshavare som inte är nöjda med sin skolplacering kan ansöka 
om skolbyte i e-tjänsten Nacka24.

• Vi kommer att ha en "reservantagning" i år. 
Utbildningsenheten återkommer angående datum på webben, i god tid.

• Utöver detta: Byte av skola, enligt vanliga rutiner.

VAD HÄNDER SEDAN?



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


