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Information om obligatorisk förskoleklass 

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli 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. 

 

 

Kan ett barn höstterminen det kalenderår barnet fyller 5 år börja förskoleklass, det 

vill säga ett år tidigare? 

Ja, det finns en möjlighet om barnets vårdnadshavare önskar detta, det är däremot 

ingen rättighet. Samråd ska ske mellan vårdnadshavare, förskolechef och rektor 

utifrån barnets bästa. Barnet har ingen skolplikt men närvaroskyldighet. 

Närvaroskyldighet innebär att barnet ska delta i verksamheten i samma omfattning 

som övriga barn. I Linköpings kommun är detta beslut delegerat till områdeschef för 

grundskola. Beslut fattas efter önskemål om skola är avslutat och alla sexåringar har 

fått sin skolplacering. Beslutet fattas på blankett LK2500. 

Kan ett barn få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare? 

Ja, det kan i vissa fall vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. 

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns 

särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället 

höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar 

om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. I Linköpings kommun är detta beslut 

delegerat till enhetschef för sektionen för resurs- och stödverksamhet. Om 

skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola.  

Kan ett barn hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs 1? 

Ja, det kan vara möjligt i vissa fall. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i 

förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Därefter ska 

skolplikten fortsätta att fullgöras i grundskolan eller grundsärskolan. Om barnets 

vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan 

barnet istället få börja direkt i någon av dessa skolformer utan att först ha gått i 

förskoleklassen. Ska barnet börja direkt i årskurs 1 i grundskolan är det rektorn som 



fattar beslutet. När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets 

hemkommun. I Linköpings kommun är detta beslut delegerat till områdeschef med 

ansvar för grundsärskolan.  

Vad gäller för närvaro och ledighet i förskoleklass? 

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma 

sätt som elever i grundskolan. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt 

och med utgångspunkt i barnets bästa. Rektorn behöver göra en samlad bedömning 

av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt 

beslut. 

Skolskjuts – vad gäller? 

Rätten till skolskjuts är knuten till den ”årskurs” eleven går i, från förskoleklass till 

årskurs 9. Mer info finns här.  

 

http://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/skolskjuts/

