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Information till vårdnadshavare om övergång från kommunal förskola till 

kommunal skola i Leksands kommun. 
 

Under sista året på förskolan arbetar förskola och skola gemensamt för att övergången till 

grundskolan ska bli så bra som möjligt för ditt barn. Nedan följer kortfattat de steg vi följer 

och ungefärlig tidplan för övergången. 

 

Januari:  

Öppet hus på kommunens grundskolor, separat information skickas ut under december. Val 

av skola görs via kommens e-tjänst. De som aktivt inte gör något val placeras i sin 

placeringsskola. Valet kan inte göras tidigare än januari dvs ni ställs inte i eventuell kö förrän 

efter ansökningstiden. 

 

Mars:  

Du som vårdnadshavare får besked om vilken skola ditt barn fått plats vid. Om det blir fullt i 

någon skola placeras ditt barn vid sin placeringsskola. Barnet kan stå kvar i kö i vald skola om 

du som vårdnadshavare önskar detta. 

 

Kön hanteras enligt nedan i första hand: 

Elever i upptagningsområdet som gjort ett aktivt val 

Elever i upptagningsområdet som ej gjort aktivt val 

 

Om det finns plats över i önskad skola så är ärendegången enligt följande: 

1. Elever utanför upptagningsområdet som har gjort ett aktivt val och har äldre syskon på 

skolan. 

2. Elever utanför upptagningsområdet som gjort ett aktivt val. 

 

Om man gör ett skolval senare än 31 januari kan vi inte garantera plats även om eleven bor i 

upptagningsområdet. Man kan inte ställa sig i kö tidigare än efter valperioden. 

 

När alla barn fått en placering gör pedagogerna på ditt barns förskola en gruppindelning som 

skickas till den valda skolan. Gruppindelningen görs enbart till de skolor som kommer att ha 

fler än en f-klass till hösten. Gruppindelningen görs utifrån ett pedagogiskt perspektiv av 

pedagoger som känner ditt barn. Vi delar inte in barn efter kompisönskemål även om vi tar 

hänsyn till sociala aspekter inför gruppindelningen. 

 

April: 

Under april kallar grundskolans rektorer till en överlämnandekonferens där man har en 

överlämning mellan skolans och förskolans pedagoger av de barn som ska börja vid skolan. 

 

Dagordning för träffen: 

1. Gruppförslaget ev. ändring 

2. Barn som kan behöva extra stöd 

4. Anpassningar som görs i förskolan 

 



5. Datum för föräldramöte 

 

Maj: 

Du som vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte i den blivande F-klassen. 

 

Juni: 

Överlämnande förskolan lämnar över dokumentationen om förskolebarnen till mottagande 

skola. 

 

 

Avdelningschef Förskolan    Avdelningschef Grundskolan   Rektorer Grundskola och förskola 


