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Information gällande sexåringar som vill börja åk 1 i grundskola utan att ha 
gått i förskoleklass 
 
Barnet måste stå i kö för att få en förskoleklassplacering för att kommunen ska kunna behandla en 
ansökan om tidig skolstart i årskurs 1. Detta beror på att det är rektorn på respektive skola där barnet står 
i kö som fattar beslutet om en tidig start i grundskolans årskurs 1. Följaktligen gäller beslutet endast för 
den aktuella skolan. När skolan tar emot din ansökan om tidig skolstart i årskurs 1 för ditt barn, sker en 
utredning av barnets mognad och förmåga att klara av utbildningen i årskurs 1. Det är rektorn på 
respektive skola som fattar beslut om barnet har förmåga att klara av utbildningen. Observera att ett 
beslut om att barnet har förmågan att klara av utbildningen är inte samma sak som att barnet har fått en 
placering på den aktuella skolan. Placeringsarbetet sker först efter beslutet om förmågan har fattats. 
Skolan skickar alltid ut ett separat placeringsbeslut för barn där rektorn har bedömt att barnet har förmåga 
att klara av utbildningen i årskurs 1. 
 
 
Viktigt att tänka på  
Möjligheterna att få en skolplacering på den skola som du som vårdnadshavare har önskat för ditt barn 
minskar väsentligt när du istället ansöker om en placering i årskurs 1 för barnet. Detta beror på att det 
flesta elever i årskurs 1 redan är placerade i förskoleklass på den aktuella skolan och dessa elever har 
alltid rätt att gå kvar på samma skola även i årskurs 1. Följaktligen är de flesta klasser för årskurs 1 redan 
fulltaliga innan årets placeringsarbete påbörjas. Om du som vårdnadshavare väljer att endast ansöka om 
placering för ditt barn till tre alternativ som alla är årskurs 1, är risken därför stor att ditt barn inte kan 
placeras på något av dina tre val och istället kommer att erbjudas en förskoleklassplacering på en annan 
kommunal skola där det finns platser kvar. Naturligtvis kan du som vårdnadshavare i så fall ansöka ännu 
en gång om en placering i årskurs 1 för ditt barn och då är det rektorn på den aktuella skolan som tar 
ställning till om barnet har förmågan att börja i årskurs 1 eller om barnet ska börja förskoleklass. Ta gärna 
kontakt med skolan innan du skickar in denna ansökan och fråga hur det ser ut på den aktuella skolan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
 
 

Sexåringar som vill börja i åk 1 i grundskola utan att ha gått i förskoleklass 
 

Elevens uppgifter 
Barnets namn 

 
Personnummer 

 
Folkbokföringsadress 

 
Postnummer och ort 

 

Vårdnadshavare 1 
För- och efternamn 

 
Personnummer 

 
Mobilnummer 

 
Folkbokföringsadress- och postadress 

E-post 

 
Vårdnadshavare 2 
För- och efternamn 

 
Personnummer 

 
Mobilnummer 

 
Folkbokföringsadress- och postadress 

E-post 

 
Ange här vilken skola där ni som vårdnadshavare önskar att barnet ska gå i årskurs 1? (Ansökan måste 
skickas in per skola) 

 

 
Har barnet en aktiv ansökan till förskoleklass på denna skola? (Observera att en sådan ansökan är obligatorisk och 
att kommunen inte kan behandla denna ansökan om barnet inte har en aktiv ansökan till förskoleklass). 
 
 Ja 
 
 Nej 

Mitt barn står i kö för att få en placering på förskoleklass på denna skola. Jag anmäler härmed önskemål om att mitt barn istället 
ska få börja i årskurs 1 på skolan. Jag är medveten om att detta betyder att en utredning av mitt barns mognad och förmåga att 
klara av utbildningen i årkurs 1 kommer att göras av respektive skola och beslut kommer att fattas sedan av rektorn. Om mitt barn 
bedöms ha förmåga att klara av utbildning i årskurs 1, vill jag att skolan ändrar mitt barns nuvarande ansökan till förskoleklass så 
att mitt barn istället står i kö till årskurs 1 på skolan.  

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas under skrift  enskild vårdnadshavare 
Vårdnadshavare 1, underskrift Namnförtydligande 

Vårdnadshavare 2, underskrift Namnförtydligande 
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