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Till vårdnadshavare för sexåringar
(födda 2011) i Lindesbergs kommun

Information om förskoleklass, start i grundskolan vid sex års ålder
och val av skola
Förskoleklass
Som en grund för fortsatt skolgång kan ditt barn från och med höstterminen 2017 börja i
förskoleklass. Utbildningen i förskoleklass är avgiftsfri. Förskoleklassen är integrerad med skolan
både lokalmässigt och pedagogiskt i hela kommunen. Du kommer att få ytterligare information om
detta från respektive skola.

Start i grundskolan vid sex års ålder
Ditt barn har enligt skollagen rätt att börja i grundskolan det år det fyller sex år. Detta innebär att
barn som är födda år 2011 kan börja i årskurs 1 hösten 2017. Du skall som vårdnadshavare begära
tidigare skolstart hos skolans rektor.

Val av skola
Du har som vårdnadshavare möjlighet enligt skollagen att välja skola för ditt barn. Vi tar så långt
som möjligt hänsyn till dina önskemål, om det inte innebär att andra elever inte kan få plats i den
skola som de tillhör. Val av skola skall begäras hos skolans rektor. Blankett finns att hämta på
kommunens hemsida www.lindesberg.se eller på skolområdets expedition.

Skolskjuts
Kommunen är enligt skollagen skyldig att ordna med kostnadsfri skolskjuts för sina elever från
årskurs 1, om sådan behövs med hänsyn till vägens längd, trafikförhållanden, fysiskt handikapp hos
elev eller någon annan särskild omständighet. Kommunfullmäktige har beslutat att även 6-åringar i
förskoleklass skall omfattas av rätten till skolskjuts enligt samma regler som gäller för
grundskolans elever. Detta gäller inte per automatik elever som enligt ovan väljer annan skola än
den som kommunen har anvisat.

Vem vänder du dig till och vilka skolor finns det?
Du som funderar på att låta ditt barn börja i grundskolan vid sex års ålder eller att välja skola, ska
vända dig till rektorn för den skola som ditt barn tillhör (se brev från skolan). Ansökan om att börja
i grundskolan vid sex års ålder eller val av skola skall lämnas till expeditionen för det skolområde
som ditt barn kommer att tillhöra senast måndagen den 13 februari 2017.
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Förteckning över skolor som har förskoleklass och årskurs 1 hösten 2017:
Norra kommundelen, adress Storåskolan, Solviksvägen 1, 711 76 Storå
Hagabackens skola
rektor Daniel Gissberg
0581-846 60
Ramshyttans skola
rektor Daniel Gissberg
0581-846 60
Västra Lindesberg, adress Stadsskogsskolan, Högstadievägen, 711 35 Lindesberg
Brotorpsskolan
rektor Michael Tybell
0581-812 78
Östra Lindesberg, adress Björkhagaskolan, Björkhyttevägen 47, 711 33 Lindesberg
Björkhagaskolan
rektor Lena Warvne
0581-814 23
Kristinaskolan
rektor Bengt Johansson
0581-814 44
Södra kommundelen, adress Fröviskolan, Centralvägen 67, 718 31 Frövi
Vedevågs skola
rektor Johan Ringaby
0581-890 00
Rockhammars skola
verksamhetschef Peter Lundell
0581-833 23
Fröviskolan F-9
rektor Lars Botvidsson
0581-833 25
Ekbackens skola
rektor Marie-Helén Haglund
0581-833 57

Följande friskolor har förskoleklass och årskurs 1 hösten 2017:
Löa friskola
Östra Löa 304
714 94 Kopparberg

rektor Tomas Jonasson

0580-301 00

Pilkrogs friskola
Pilkrog 111
711 94 Lindesberg

rektor Maria Meldemo

0581-911 53

Välkommen till skolan!

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

