För vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2019
Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det
innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.
Följande alternativ finns för din 6-åring:

Förskoleklass. Förskoleklassen är en ettårig skolform. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera
elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är
integrerad med grundskolans åk 1-6 samt fritidshem. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider
och går under begreppet samlad skoldag, vilket innebär att förskoleklassen följer skolans vistelsetid.
Fyra veckors intensiv, avgiftsfri, simundervisning ingår.
Skolskjutsberättigande gäller.

Grundskola. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen det kalenderår så
barnet fyller sex år. Därefter ska skolplikten fortsätta att fullgöras i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan. Om vårdnadshavare begär och barnet bedöms ha förutsättningar för
det kan barnet istället få börja i några av dessa skolformer utan att först ha gått i förskoleklass. Din 6åring skrivs in i åk 1 i den nioåriga grundskolan.
Skolskjutsberättigande gäller.

Förskola/familjedaghem. Barnet kan om vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl få
skolplikten uppskjuten ett år och därmed få vara kvar i förskolan. För ett barn med uppskjuten
skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år barnet fyller sju år. Det är barnets
hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp.
Skolskjutsberättigande gäller inte.
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Om du arbetar eller studerar och har barn i förskoleklass eller grundskola har du rätt till fritidshem
för ditt barn. Anmälan görs på bifogade blankett senast den 7:e februari 2019. Det gäller även dig
som nu har plats inom barnomsorgen. Om du har placering inom barnomsorgen och inte önskar
fritidshemsplats inför hösten ska nuvarande placering sägas upp. Uppsägningstiden är två månader.

Placering på fritidshem från och med den 30 juli. Inskolning efter överenskommelse med
fritidshemspersonalen.
För att kunna genomföra en bra planering för ditt barn behöver vi blanketterna i retur
senast den 7:e februari 2019.

När vi fått in bifogade blankett kommer du att bjudas in till ditt skolområde. Där får du ta del av
klassindelning och hur den fortsatta introduktionen av årets 6-åringar kommer att ske. Inbjudan
kommer att skickas ut separat från respektive skolområde under mars månad.
Förskoleklass för 6-åringar finns i nära anslutning till grundskolans lokaler. Viss samverkan sker
mellan förskoleklassen och de lägre åren i skolan. Vill du veta mer, kan du ringa en skolledare i ditt
skolområde:

Skolområde Ullerud

Maritha Schölin-Hagström
Jennie Lindman

0552-447 03
0552-447 02

Skolområde Grossbol

Catahrina Jonsson
Annelie Inzindre

054-17 22 77
054-17 22 96

Malin Ängerteg
Madeleine Berglund

054-17 22 65
054-12 22 82

Maria Johansson

054-17 22 44

Skolområde Skived

Skolområde Forshaga
Lärcenter
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Sexåring i förskola, förskoleklass eller grundskola
Kryssa för det alternativ du önskar för ditt barn. Önskar ni annan skola än den geografiska erbjuds
det i mån av plats.

Förskoleklass

Deje

Grundskola årskurs 1

Grossbol

Förskola/familjedaghem

Lärcenter
Olsäter

Önskar fritidshem

Skived

Barnets namn

Personnummer

Adress

Postadress

Vårdnadshavare 1, namn

Tel bost

Adress

Postadress

Vårdnadshavare 2, namn

Tel bost

Adress

Postadress

tel arb

mobil

tel arb

mobil

Nuvarande placering: Förskola/Familjedaghem/Avdelning

Ev allergier

Modersmål/hemspråk

Övriga upplysningar

Underskrift vårdnadshavare 1, datum

Underskrift vårdnadshavare 2, datum

Skicka din anmälan till:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Josefin Grönkvist,
Box 93, 667 22 FORSHAGA
eller lämna anmälan i kommunkontorets brevlåda – SENAST DEN 7/2 2019
Barn- och utbildningsförvaltningen, Forshaga kommun
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61 14

