Principer för antagande av elev till förskole- och grundläggande utbildning
Bildningsnämnden har på sitt möte 20.1.2016 § 3 godkänt Sjundeå kommuns principer för
antagande av elev till förskole- och grundläggande utbildning enligt följande:

Förskoleundervisning
Förskoleundervisningsplats anvisas för den finsk- och svenskspråkiga förskoleundervisningens del
enligt följande principer i prioritetsordning:
Finskspråkig förskoleundervisning
1. Till förskoleundervisningen tas i första hand barn som bor i kommunen.
2. Barnet anvisas en förskoleundervisningsplats så att det är möjligt för barnet att fortsätta
sina studier i en närskola i enlighet med principerna för antagande av en elev.
3. Enligt ett sakkunnigutlåtande gällande elevvårdssituationen förutsätts att studierna
försiggår på en given förskoleundervisningsplats.
4. Elever som är skrivna i andra kommuner kan antas till förskoleundervisningen förutsatt att
åtgärden inte föranleder bildande av en tilläggsgrupp eller behov av andra tilläggsresurser.
Ifall en elev behöver kompletterande dagvård vid sidan av förskoleundervisningen
förutsätter beviljandet av elevplatsen en betalningsförbindelse från hemkommunen för
dagvårdens del. Ifall det finns flera sökanden än lediga elevplatser väljs eleverna genom
lottning.
Svenskspråkig förskoleundervisning
1. Till förskoleundervisningen antas i första hand svenskspråkiga elever som bor i den egna
kommunen.
2. Till förskoleundervisningen kan antas elever med annat modersmål förutsatt att det inte
leder till bildande av tilläggsgrupper eller annat behov av tilläggsresurser. Elever vars
hemspråk är svenska eller vars ena vårdnadshavare är svenskspråkig har företräde. Ifall det
finns flera sökanden än lediga elevplatser väljs eleverna genom lottning.
3. Elever som är skrivna i andra kommuner kan antas till förskoleundervisningen förutsatt att
åtgärden inte föranleder bildande av en tilläggsgrupp eller behov av andra tilläggsresurser.
Ifall en elev behöver kompletterande dagvård vid sidan av förskoleundervisningen
förutsätter beviljandet av elevplatsen en betalningsförbindelse från hemkommunen för
dagvårdens del. Ifall det finns flera sökanden än lediga elevplatser väljs eleverna genom
lottning.

Grundläggande utbildning
Finskspråkig grundläggande utbildning
Beslutet om närskola är i kraft så länge som eleven bor permanent på den adress som gällde då
beslutet gjordes. Besluten om antagande av elev görs för den tid som undervisning erhålls på
årsklasserna.
Principer för primärt antagande av elev:
Sjundeå kommun bildar ett skoldistrikt och antagandet av elever sker enligt en närskoleprincip.
Eleven har rätt att få en studieplats i en skola som har anvisats som närskola. Bildningschefen
anvisar elevens närskola enligt följande principer i prioritetsordning:
1. Till grundläggande utbildning antas i första hand den egna kommunens elever.
2. Till Päivärinteen koulu tas till första klassen maximalt 25 elever. Det sammanlagda antalet
elever i allmän undervisning i Päivärinteen koulu kan vara högst 150. Elevantalet i Aleksis
Kiven koulu begränsas inte.
3. Elevens närskola fastställs så att elevens skolväg är trygg, så kort som möjligt och så att
hon/han inte behöver gå förbi den närmaste skolan.
4. Enligt ett sakkunnigutlåtande gällande elevvårdssituationen förutsätts att studierna
försiggår i en given skola.
5. Åt syskon som bor på samma adress anvisas samma närskola.
6. Åt elever med annat modersmål än svenska men som har deltagit i svenskspråkig
förskoleundervisning anvisas en närskola inom den finskspråkiga grundläggande utbildning
ifall de inte önskar delta i svenskspråkig grundläggande utbildning.
Principer för sekundärt antagande av elev:
Vid det sekundära antagandet av elever fylls de platser som eventuellt blivit lediga i samband med
det primära antagande av elever till grundundervisningsgrupperna. Det sekundära antagandet av
elever får inte leda till att en ny grupp för grundläggande utbildning bildas eller att det uppstår
behov av tilläggsresurser. Vid det sekundära antagandet fylls studieplatserna i följande ordning:
1. Eleven erhåller förskoleundervisning i vederbörande skola eller i daghem som fungerar i
samband med skolan. Principen tillämpas endast vid val av elever till första årsklassen.
2. Eleven är permanent skriven i Sjundeå kommun och söker sig till annan än den egna
närskolan.
3. Åt elev från en annan kommun kan studieplats beviljas ifall det efter förutnämnda
principer finns lediga platser.
4. Om det finns flera sökanden som uppfyller kriterierna än det finns lediga platser väljs
eleverna genom lottning.

Svenskspråkig grundläggande utbildning
Besluten om antagande av elev görs för Sjundeå svenska skolas del för den tid som undervisning
erhålls på årsklasserna.
Eleverna antas i följande ordning:
1. Sjundeå Svenska skola är närskola under åk 1 – 6 för alla elever i Sjundeå kommun med
svenska som modersmål och för sådana elever som har annat modersmål än svenska men
som har deltagit i den svenskspråkiga förskoleundervisningen.
2. Åt elev från en annan kommun och som uppfyller kraven i första punkten kan en
studieplats beviljas förutsatt att det inte föranleder bildandet av en ny grupp för
grundläggande utbildning eller behov av tilläggsresurser.
3. Eleverna anvisas en närskola för åk 7 – 9 i enlighet med elevens hemadress antingen i
Källhagens skola eller i Winellska skolan enligt bifogad karta.

