Information om skola
Skolplikt och frivillig skolgång
Alla barn från sex till sexton år som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Det betyder att
barn har rätt till utbildning men också en skyldighet att vara med på skolans undervisning.
Skolplikten gäller inte för barn som inte är folkbokförda i Sverige. Dessa barn har däremot
rätt att gå i skolan om de vill.
Alla barn har rätt till en plats i en kommunal grundskola. Platsen är på en så kallad hemskola
utifrån den adress barnet är folkbokförd på.
Skolplacering
När ett barn är sex år börjar skolplikten. Barnet får då automatiskt skolplacering i
förskoleklass i kommunal grundskola. Du som är vårdnadshavare för barnet kan välja att söka
plats i en annan skola, antingen en kommunal eller fristående skola.
Gymnasiet
För att få läsa på gymnasiet måste barnet börja studierna före hösterminen det år han eller hon
fyller 18 år. För att få veta mer om studier på gymnasiet kan du kontakta studievägledare vid
Sundsvalls gymnasium. Kontaktuppgifter hittar du längst ner under information.
Om ditt barn ska gå i skolan
Du som vårdnadshavare kan göra på två olika sätt om du vill att ditt barn ska gå i skolan.
Antingen kan du ge ditt godkännande till Migrationsverket om att de lämnar uppgifter om ditt
barn till kommunen. Eller så kan du själv kontakta kommunen och berätta att du vill att ditt
barn ska gå i skolan. Kontaktuppgifter hittar du längst ner under För mer information från
kommunen.
I Sundsvalls kommun finns det både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor.
Information om vilka de kommunala och fristående skolorna är finns på Sundsvalls kommuns
hemsida, www.sundsvall.se. Informationen finns endast på svenska.
En fristående skola är en skola som har en annan huvudman (ägare) än kommunen.
Särskild kvot i fristående skolor

En fristående skola som har kö till skolan kan ha en särskild kvot. En särskild kvot betyder att
det bara är elever som bott i Sverige kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret
som ingår i kvoten.

Mer information om särskild kvot för nyanlända hittar du på Skolinspektionens hemsida
www.skolinspektionen.se.
Om byte av skola
Om du som är vårdnadshavare vill byta kommunal skola för ditt barn går det bra under hela
året. Det är möjligt att byta så länge det inte blir ökade kostnader och svårigheter för
kommunens organisation. Om du byter skola för ditt barn kan innebära att ditt barn förlorar
rätten till skolskjuts.
Kontakta rektorn på den skola du vill att ditt barn ska byta till. Skolornas kontaktuppgifter
hittar du på www.sundsvall.se/grundskola/.
Information
För mer information om bland annat att välja och ansöka till skola, kommunens skolor och
fristående skolor, besök www.sundsvall.se/grundskola/
Läs mer om den svenska skolan:
Information om Sverige: www.informationsverige.se (information finns på flera språk)
Den svenska skolan för nyanlända: www.omsvenskaskolan.se (information finns på flera
språk)
För mer information från kommunen kan du kontakta:
Administrativ samordnare vid Centrum för flerspråkigt lärande (CFL): 070-190 36 42, 060-19
84 78
För information om studier vid gymnasiet kan du kontakta studievägledare vid Sundsvalls
gymnasium (via telefonväxel): 060-19 17 00.

