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• Du ska använda e-tjänsten på linkoping.se/grundskola  
både om du önskar en kommunal eller fristående skola.

• Båda vårdnadshavarna ska vara överens och  
båda måste godkänna önskemålet på i e-tjänsten.

• Den 29 januari 2017 är sista dagen att önska skola.

• Behöver du hjälp? Vänd dig till medborgarkontoren.  
Du kan också kontakta utbildningskontoret på  
013 - 20 60 00 (växeln).

KOM IHÅG!

 2017/18

Haddaadan fahmeyn …
… fadlan gal boggeenna internetka oo halkaa ka akhriso tarjumid 
buuxda oo luqado kale duwan ah sida engiliiska, carabiga ama 
 soomaaliga. linkoping.se/grundskola

If you don’t understand the text in this letter…
… you can visit our website for full translation in English, Arabic  
or Somali - linkoping.se/grundskola

Behöver ditt barn skolskjuts?
I kommunens skolskjutshandbok finns 
detaljerad information och regler om 
skolskjuts och busskort vid önskemål 

om skola. Skolskjutshandboken  
finns på vår hemsida:  
linkoping.se/skolskjuts

Har du fler frågor om val av önskad skola?
Besök: Om du har frågor kan  
du  kontakta ett medborgarkontor  
i Berga, Skägge torps centrum,  
eller på  Linköpings huvudbibliotek. 
Mejla: skolval@linkoping.se

Ring: 013 - 20 60 00 (växeln)
Skicka brev via vanlig post:
Linköpings kommun  
Utbildningskontoret  
581 81 Linköping 
Märk kuvertet: ”Önskemål om skola”

         linkoping.se/grundskola



Ditt barns föreslagna skola är: 

Vill du att ditt barn  
ska gå på denna skola?
behöver du inte göra något aktivt  
val i e-tjänsten. Då får ditt barn 
auto matiskt plats på denna skola*. 

Vill du att ditt barn  
ska gå på en annan skola?  
Då behöver båda vårdnadshavarna 
göra ett aktivt val via kommunens  
e-tjänst för val av önskad skola på  
linkoping.se/grundskola 

Vill ditt barn söka  
en inriktning eller profil?
Då behöver båda vårdnadshavarna 
göra ett aktivt val via kommunens  
e-tjänst för val av önskad skola på 
linkoping.se/grundskola 

ÖNSKEMÅL OM SKOLA  
INFÖR LÄSÅRET  2016/17

Om profilklasser, spetsutbildningar  
och språkinriktning

Så väljer du önskad skola 13-29 januari 2017

Vilka principer styr placering i profilklasser till årskurs 7 ?
Några skolor har profilklasser som tar in elever från 
hela kommunen till årskurs 7 efter särskilda tester. De 
elever som har bäst testresultat kommer in, oavsett var 
man bor i kommunen. Profilklasserna i Linköping är:
•  Berzeliusskolans idrottsprofil
•  Ekholmsskolans fotbollsprofil

•  Folkungaskolans dansprofil
•  Arenaskolans fotbollsprofil, innebandyprofil, 

ishockeyprofil, konståkningsprofil,  
simprofil, tennisprofil, dansprofil

•  Ånestadsskolans handbollsprofil

Spetsutbildningar på Berzeliusskolan och Ånestadsskolan
Skolorna genomför en försöksverksamhet med riks-
intag. Ansökan till spetsklass görs direkt till skolan.  
Se respektive skolas webbplats. Berzeliusskolan er-
bjuder elever fördjupning i matematik, fysik, kemi 

och biologi. Ånestadsskolan erbjuder fördjupning  
i  samhällskunskap. Antagning sker efter tester.  
För information om ansökningsförfarande, gå till 
 linkoping.se/grundskola

Elsa Brändströms skola årskurs 7-9
Elever som läsåret 2016/17 går på Atlasskolan i årskurs 6 
kommer att få Elsa Brändströms skola som föreslagen 
skola för att kunna fortsätta sin språkinriktning.  Skolan 
är möjlig att söka för alla elever och erbjuder undervis-
ning både med och utan språkinriktning. Språk inrikt-
ning innebär att eleven, förutom engelska, ska läsa 

ytterligare två språk (i dagsläget franska, spanska eller 
tyska). För att eleven ska kunna välja språkinriktning-
en ska han/hon ha läst ett språk, förutom engelska,  
i årskurs 6. Vid fler sökande än antalet platser tillämpas 
närhetsprincip.

Allt du behöver veta för att välja önskad skola 13-29 januari 2017 OBS! TIDEN
• Om du vill önska en annan skola än den som 

anges i detta brev måste du göra ett aktivt val. Du 
måste även göra ett aktivt val om du önskar gå på 
en profil eller inriktning på den föreslagna skolan. 

• Ange ditt val på kommunens hemsida  
linkoping.se/grundskola. Där finns information  
om hur du går tillväga. 

• Du kan ange alternativ när du väljer önskad 
skola. Välj en skola i första hand,  andra hand eller 
tredje hand. 

• Den 13 – 29 januari 2017 kan du göra ditt val  
av önskad skola på vår webbsida linkoping.se/
grundskola. Där öppnas en  särskild e-tjänst för 
val av önskad skola under den här perioden. 

• Båda vårdnadshavarna ska vara överens om 
ni gör ett aktivt val av önskad skola. Båda måste 
godkänna önskemålet i e-tjänsten. Om bara en av 
vårdnadshavarna angett önskemålet kommer det 
inte att godkännas. Eleven blir då placerad på den 
skola som anges i detta brev. 

• Om du inte har tillgång till internet, eller om 
du vill ha hjälp med ansökan, kan du besöka något 
av medborgarkontoren*. Du behöver då ha med dig 
legitimation. 

•  I mars 2017 kommer alla vårdnadshavare  
att få ett brev hem med information om vilken 
skola eleven ska börja på. Besked om placering 
visas också i e-tjänsten.

Du som får detta brev har barn som ska börja i årskurs 7   
till hösten 2017. Det är en mycket spännande tid som 
väntar er! Enligt skollagen har elever och föräldrar rätt 
att önska skola. Det går bra att önska en kommunal eller 
en fristående skola. Här vill vi informera både om for-
mella regler och om praktiska sakfrågor. 

Vilka skolor finns i Linköping?
En lista över alla skolor i Linköping finns på  
kommunens hemsida: linkoping.se/grundskola
Där finns också skolornas alla kontaktuppgifter.

På vilken skola erbjuds  
ditt barn en plats? 
Alla elever i Linköpings kommun har rätt till plats på en 
kommunal skola. Hemmets adress avgör på vilken, eller 
vilka, skolor som eleven erbjuds en plats. Hemmet är 
samma som barnets folk bokföringsadress. 

Välj gärna önskad skola via e-tjänst 
– 13-29 januari OBS! TIDEN
Ni som är vårdnadshavare uppmanas att, tillsammans 
med ert barn, aktivt välja önskad skola. Det är möjligt att  
välja tre alternativ – i första hand, andra och tredje hand. 
Ange era val på vår webbplats linkoping.se/grundskola. Där 
öppnas en  särskild e-tjänst för val av önskad skola 
under perioden 13-29 januari.

Om ni är nöjda med  
nedanstående förslag på skola …
Om ni är nöjda med skolförslaget i detta brev  behöver ni 
inte göra något mer i e-tjänsten. Ert barn får en plats 
på den föreslagna skolan.* Inget svar i e-tjänsten  likställs 
med ett  aktivt val – att ni önskar plats på skolan som vi 
har föreslagit.**
Önskar ni en annan skola  
än den den föreslagna?  
Om ditt barn önskar gå på en annan skola än den som 
anges i brevet måste båda vårdnadshavarna göra ett 
aktivt val av den skolan. 

Vilka principer styr placeringen?
• Föreslagen skola – Platser på skolorna fördelas först 
till alla elever som aktivt valt*** den föreslagna skolan. 

Om platser finns kvar på en skola när  samtliga fått sin 
föreslagna plats kan skolan öppna för att ta emot andra 
elever. Då finns två principer som styr placeringen:
• Förstahandsvalet. Alla elever som valt en skola i 
 första hand tilldelas en plats på sin önskade skola – om 
platser finns. Skulle det sedan finnas fler platser går 
dessa till dem som valt skolan i andra hand. Där efter 
kan de som valt i tredje hand bli aktuella i mån av plats. 
Därför är det viktigt att ni gör ett aktivt val av 
önskade skolor på  linkoping.se/grundskola
  Om platser inte finns till alla som gjort samma första-
handsval fördelas platser enligt närhetsprincipen:
• Närhetsprincipen gäller avståndet mellan skolan 
och elevens hem . Den elev som har närmast till skolan får 
en plats där.
  Efter denna fördelning kan platser börja tilldelas elever 
som valt skolan i andra hand enligt enligt samma princi-
per som ovan. Först därefter blir platser valda i tredje 
hand aktuella att fördela.

Om ditt barn redan går i årskurs 6  
på en skola med årskurs 7-9 
Om barnets skola också har årskurserna 7-9, kommer 
den  skolan att bli föreslagen till placering. Eleven har rätt 
att fortsätta där. Men eleven har också rätt att börja på  
skolan som  hör till folkbokföringsadressen. Därför är det 
viktigt att ni tillsammans gör ett aktivt val av önskad 
skola på  linkoping.se/grundskola

Placering på fristående skolor  
– vad gäller?
De fristående skolorna har egna intagningsregler. De fri-
stående skolorna finns presenterade på samma webbsida 
som de kommunala. linkoping.se/grundskola 

Önskemål om skola inför läsåret  2017/18

* Medborgarkontor finns vid Linköpings huvudbibliotek samt i Berga- och Skäggetorps centrum.

* Tidigare resultat från Önskemål om skola har visat att intresset  
att få plats på en central högstadieskola har ökat. När nya platser 
tillkommer kan elevers önskningar förändras. Antalet sökande 
varierar från år till år. Skolornas respektive kapacitet förändras också. 

 Det innebär att en föreslagen skola inte med säkerhet kan  
garanteras. Skulle den situationen uppstå kommer eleven  
att få placering på en annan skolenhet än den föreslagna  
skolan. Då används närhetsprincip som urval.

Inloggning till e-tjänsten på linkoping.se/grundskola
Hur loggar jag  
in i e-tjänsten?

E-legitimation eller e-medborgar konto – hur fungerar det? 
En e-legitimation (t.ex. Mobilt 
BankID) skaffar du med hjälp av din 
Internetbank.
E-medborgarkonto med sms till din 
mobiltelefon är ett alternativ för inlogg-
ning till Linköpings kommuns e-tjänster. 
Vid registrering till e-medborgarkonto 

skickas ett brev med lösenord till din 
folkbok förings adress inom 1-2 vardagar. 
Information om hur du skaffar och 
använder  e-medborgarkonto via sms 
finns på linkoping.se/grundskola

För att logga in kan du använda e-legitimation  
eller  e-medborgarkonto via sms.  
Välj e-tjänsten ”Önskemål om skola”. 

** Elever i bostadsområdet Ryd har två skolor  
som föreslagna skolor, Folkungaskolan och  
Elsa Brändströms skola. Om plats önskas  
på en särskild av dessa måste ni göra ett  
aktivt val i e-tjänsten.

*** Inget svar i e-tjänsten  likställs med ett  aktivt  
val – att ni önskar plats på skolan som vi har 
föreslagit.


