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Obligatorisk förskoleklass fr o m höstterminen 2018
Riksdagen har beslutat att förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018.
Lagen träder i kraft fr o m 2018-01-01 men tillämpas fr o m höstterminen 2018. Lagförändringen
medför behov av uppdatering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Förslagen förändring markeras med röd kursiverad text.
Punkt Ärendegrupp

Delegat

Skolplikt och rätt till utbildning
4.6

Uppskjuten skolplikt 1 år (se presentation ruta 1)
Prövning av uppskjuten skolplikt till åtta sju års ålder på
begäran av vårdnadshavare och om det finns särskilda skäl,
SL 7 kap 10 § 2 st, 7 kap 10 § 3 st
Om skolplikten i förskoleklass skjuts upp ska barnet erbjudas
förskola, SL 8 kap 3 §. Delegat samråder med förskolechef.
Hemkommunen beslutar i ärendet.

Kommunal rektor i
upptagningsområdet oavsett
om barnet är inskrivet i
fristående eller kommunal
verksamhet.
(Motivering: Kommunen har
skolpliktsansvaret)
Kan överklagas enligt 28 kap
12 § p.2
( i dagsläget är uppskov delegerat till
rektor)

4.13
Ny
punkt

Beslut på begäran från vårdnadshavare att barn som beviljats
uppskjuten skolplikt får tas emot i grundsärskolan utan att
första ha gått ut förskoleklassen
(eleven börjar grundsärskola som 7-åring) (se presentation
ruta 2)
Hemkommunen beslutar i ärendet.
SL 7 kap 11 b §

4.7

Tidigare skolstart

4.12
Ny
punkt

Rektor grundsärskola

Tidigare skolstart vid sex års ålder i grundskolan på begäran
av vårdnadshavare, SL 7 kap 11 §
Prövning om inskrivning i förskoleklassen redan höstterminen
det kalenderår barnet fyller fem år, SL 7 kap 11 §.
Ärendet prövas efter begäran från barnets vårdnadshavare
(Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller
sex år SL 7 kap 11 § ).

Rektorsbeslut
(huvudmannen nämns ej)

Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att börja
fullgöra skolplikt i förskoleklass (elev med särskolebehov)
(se presentation ruta 3)
Beslut om undantag från skyldigheten att börja fullgöra
skolplikt i förskoleklass utan att eleven först har gått ut
förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det.
Ärendet prövas efter begäran från barnets vårdnadshavare.
Hemkommunen beslutar i ärendet.
7 kap 11 a § p.2, 7 kap 11 a § 2 st p.3

Rektor grundsärskola
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Förskolan
5.1

6.6

21.1

21.1

21.3

21.4

28.1

Beslut om placering av 6-åring i förskola. Se punkt 4.6
Ingår även placering av barn med avvikelse från reglerna.
Förskoleklassen
Mottagande av elev före 6 års ålder, SL 9 kap 5 §
Se p 4.6
Upphävd enligt lag 2017:1115
Skolskjutsar
Prövning och beslut om skolskjuts till fristående förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola inom
kommunen, SL 9 kap 21 a §, SL 10 kap 40 §, SL 11 kap 39 §,
18 kap 35 §
Prövning och beslut om skolskjuts till annan kommunal
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola än
den anvisade, SL 9 kap 15 b § 2 st, SL 10 kap 32 § 2 st, 11 kap
31 § 2 st, 18 kap 30 § (avser skolval)

Prövning av ansökan och beslut om skolskjuts pga särskilda
skäl; färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.
Omfattar även växelvis boende. Vid behov inhämtas
läkarintyg eller rektors yttrande angående elevens behov, SL 9
kap 15 b § 1 st, SL 10 kap 32 § 1 st, SL 11 kap 31 § 1 st, SL
18 kap 30 § 1 st
Prövning av ansökan och beslut om skolskjuts för elev som går
i annan kommuns skola och måste övernatta. Avser skolskjuts
mellan tillfällig bostad och skola. SL 9 kap 15 c §, SL 10 kap
33 § 1 st, 11 kap 32 § 1 st, 18 kap 31 § 1 st
Beslut om läsårtider
Beslut om dagar för höst- och vårterminens början och slut.
Läsåret börjar i augusti och slutar i juni. Grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola (178
skoldagar, minst 12 lovdagar, utöver lovdagar höst 5
studiedagar för personal inom läsåret.)
Skolförordningen 3 kap 2-3 §, omfattning grundskola och
grundsärskola
Gymnasieförordningen 3 kap 1-2 §, omfattning grundskola
och grundsärskola
SL 9 kap 3 §, förskoleklassen
SL 10 kap 3 §, grundskola
SL 11 kap 3 §, gymnasiesärskola
SL 15 kap 10 §, gymnasieskolan
SL 18 kap 10 §, gymnasiesärskolan
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