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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Barn- och utbildningsnämnden 
Dokumentet gäller från: 2019-03-27 § 94
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Verksamhetschef grundskola
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Riktlinjer vid skolplacering i Värnamo 
Kommuns skolor

Syfte
Riktlinjer för skolplacering syftar till att säkerställa en likvärdig och rättvis 
hantering av skolplaceringar. Riktlinjerna avser placering i förskoleklass, 
placering i grundskola årskurs 1-9 av barn som inte är skolplacerade i Värnamo 
kommun samt placering av barn vars vårdnadshavare önskar byte av skola. 

Urvalsprinciper
Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavarna önskar 
att eleven ska gå. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om 
placering vid skolor som har tillgängliga platser i samband med ordinarie 
ansökningsperiod eller i särskilda fall under läsåret. Om antalet sökande till en 
skola är mindre än antalet tillgängliga skolplatser så bereds alla barn plats på 
skolan utifrån vårdnadshavarnas önskemål. 

Om antalet sökande är större än det antal platser skolan erbjuder görs ett urval 
enligt turordningen nedan.

1. Syskonförtur 
Gäller under förutsättning att syskonen är folkbokförda på samma adress. Med 
syskon menas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska 
syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.
Vårdnadshavarna ska aktivt ha önskat plats på den aktuella skolan. I den 
händelse antalet barn med syskonförtur är större än antalet tillgängliga platser så 
görs en prioritering bland dessa barn utifrån principen om relativ närhet. 

2. Relativ närhet
Det innebär att om vårdnadshavare till barn A och B valt samma skolor och bara 
ett av barnen kan erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst 
skolväg till övriga skolor. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på 
gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen.

3. Elever som ej är boende i Värnamo Kommun  
Barn boendes i andra kommuner kan ansöka om skolplacering i Värnamo. De 
kan beviljas skolgång i Värnamo kommun om hemkommunen betalar 
interkommunal ersättning. 


