Dags att söka till
förskoleklass 2020
Ansökningsperiod:
2 december – 9 januari

Sök skola via
www.solna.se/sokaskola
senast 9 januari

Välkommen till skolan!
Du får den här informationen för att det snart är dags för ditt
barn att börja i förskoleklass. Från år 2018 omfattas förskoleklass av skolplikten och du som vårdnadshavare ansvarar för
att söka en grundskola som du önskar att ditt barn ska gå i.
Här får du veta hur ansökan går till, när du behöver ansöka,
när du får besked och urvalsprinciper.
Den fullständiga och mest aktuella informationen samt
e-tjänsten Förskola & skola hittar du på solna.se/sokaskola

November-december

Besök skolor!

Slutet februari 2020

Augusti 2020

Skolplacering meddelas
via sms och e-post

Välkommen
till skolan!

2 december-9 januari

Slutet mars 2020

Ansök i e-tjänsten
Förskola & skola

Välkomstbrev från
skolan via post

Med reservation för ändringar. Aktuell tidsplan finns på solna.se/sokaskola
• Du behöver uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten eftersom all kommunikation
om ansökan till förskoleklass sker via sms och e-post.
• Om ditt barn skall flytta, eller inte ska gå i en skola i Solna stad, meddelar du detta
genom att välja ”Kommunal skola utanför Solna” eller ”Fristående skola utanför Solna”
när du gör din ansökan i e-tjänsten. Har du fått plats på en fristående skola i Solna
väljer du den skolan i e-tjänsten. Detta för att vi ska veta att ditt barn har en skolplacering till skolstarten i augusti.

Besök grundskolorna i Solna

Gå gärna på skolornas informationsträffar innan du gör din ansökan. Då kan
du träffa lärare och rektorer som berättar
om verksamheterna. Information om när
du kan besöka skolorna hittar du på
solna.se/sokaskola

Ansökan

När du vet vilken skola du vill att ditt barn
ska gå i ska du göra ansökan till förskoleklass under perioden 2 december 2019 till
9 januari 2020. Du har hela perioden på dig
att ansöka och göra eventuella ändringar.
Du ansöker i Solna stads e-tjänst Förskola
& skola på solna.se/sokaskola

Så görs urvalet

Platserna fördelas i första hand utifrån
vårdnadshavares önskemål, i andra hand
syskonförtur och i tredje hand efter den
relativa närhetsprincipen.

Har du frågor?

Om du har frågor om att söka skola i Solna
stad är du välkommen att höra av dig till
Kontaktcenter på 08-746 10 00.
Kan du inte använda e-tjänsten så får
du hjälp att i första hand göra ansökan via
e-tjänsten och i andra hand att fylla i en
pappersblankett.
Läs mer på solna.se/sokaskola

