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Ansökan om godkännande av urvalsgrunder för 
antagning – Småbarnsskolan Liten Lär 
Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 kap.19 § skollagen (2010:800) godkänna stiftelsen Liten Lärs  
(817605-2770) urvalsgrunder för antagning till förskolan Småbarnsskolan Liten Lär, 
som innebär följande prioriteringsordning:   
1. Syskonförtur, 2. Ansökningsdatum.  

Erbjudande sker efter dessa urvalsgrunder till barn som har samma födelseår som den 
grupp där förskolan har ledig plats.  

Bakgrund 

Stiftelsen Liten lär (organisationsnummer 817605-2770) startade Småbarnsskolan 
Liten Lär 1988. Förskolan har 100 barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i verksamheten. 
Förskolan har organiserat sin verksamhet i åldersindelade grupper. 

Stiftelsen Liten Lär ämnar övergå från att använda Uppsala kommuns centrala 
antagningssystem till att själva administrera antagningen av barn till sin förskola 
Småbarnsskolan Liten Lär. Stiftelsen har därför inkommit med en ansökan om 
godkännande av urvalsgrunder för antagning till förskolan.   

Föredragning 

Enligt 8 kap. 18 § skollagen ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som 
ska erbjudas förskola. Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående 
förskoleenhet ska det enligt 8 kap. 19 § skollagen göras ett urval, på de grunder som 
den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner. Urvalsgrunder som enligt 
förarbeten och praxis brukar anses som godtagbara är bland annat syskonförtur, 
geografisk närhet och anmälningsdatum.   

Småbarnsskolan Liten Lär har hittills ingått i Uppsala kommuns antagningssystem och 
därmed haft samma urvalskriterier som kommunen.    

Stiftelsen Liten Lär avser nu att själva administrera antagningen av barn till förskolan 
Småbarnsskolan Liten Lär, utifrån urvalsgrunder som innebär följande 
prioriteringsordning:    

1. Syskonförtur  
2. Ansökningsdatum 

Datum: Diarienummer: 
2019-03-22 UBN-2019-2370 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 
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Erbjudande ska ske efter dessa urvalsgrunder, till barn som har samma födelseår som 
den grupp där förskolan har ledig plats.  

Konsekvenser för barn och vårdnadshavare 
Vårdnadshavare kommer också fortsättningsvis att få information om förskolan i 
kommunens söktjänst Hitta och jämför. Vårdnadshavare vänder sig sedan direkt till 
Småbarnsskolan Liten Lär för att ansöka om plats på förskolan.  

Vårdnadshavare som vill vara garanterade ett erbjudande om en förskoleplats inom 
fyra månader från anmälan, behöver också söka plats inom den kommunala 
förskolekön. Information om detta ska finnas både på kommunens hemsida och hos 
den fristående huvudmannen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 

 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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Egen antagning till Liten Lär, småbarnsskola med start 2019-04-01 

Liten Lärs 30-åriga pedagogik bygger på att barnen vistas i åldershomogena 

grupper, 1-5år. 

 

Urvalsgrunder: 

1. Syskonförtur inom Stiftelsen Liten Lär 

2. Anmälningsdatum  

1-årsgruppen på 20 barn är delad i 2 grupper med 10 barn och 3 pedagoger 

i varje grupp. (1 förskollärare och 5 assisterande lärare.) 

2-årsgruppen på 20 barn är delad i 2 grupper med 10 och 2,5 pedagoger i 

varje grupp. (1 förskollärare som även är utbildad specialpedagog, som är i 

respektive grupp varannan dag och 4 assisterande lärare.) 

3-årsgruppen 20 barn, 1 förskollärare, 1 ass. lärare och 1 resurs  

4-årsgruppen 20 barn, 1 förskollärare och 1 ass.lärare 

5-årsgruppen 20 barn, 1 förskollärare och 1 resurs 

Förskolan kommer att erbjuda platser till de barn som har ”rätt” födelseår, när 

det blir plats ledig i den åldersgrupp som den köande tillhör. 

31 juli slutar 20 barn i vår 5-årsgrupp, födda 2013 och vi planerar att ta in 19 

nya barn till vår 1-årsgrupp, med barn födda 2018. 

Kommunens körning för antagning i augusti sker 2- och 16 april. 

LL önskar också kunna erbjuda plats till de barn som sökt oss i 1:a hand, redan 

första veckan i april. 
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Rutiner för hur Liten Lärs kö ska hanteras: 

Liten Lär kvarstår som ett valbart alternativ i kommunens förskoleval, f.n. 

www.ebarnungdom.uppsala.se och på Hitta & jämför. 

Vi önskar att vårt namn ändras från Småbarnsskolan Liten Lär 

 till Liten Lär, småbarnsskola 

 

Hitta & jämför: 

 

Förskolan namn: Liten Lär, småbarnsskola 

 

Öppettider: 7-17.00 

 

Pedagogik: Liten Lär pedagogiken förutsätter arbete i åldersindelade grupper 

1-5 år. 

 

Inriktning: Småbarnsskola. Barnen undervisas i lekfulla, korta lektionspass, 10-

20 min, beroende på åldersgrupp, dessa varvas med fri lek. Ämnen: Svenska, 

matematik, engelska, omvärldskunskap, teknik, skapande, musik, träslöjd, 

gymnastik och idrott. Se hemsidan 

 

Språkinriktning: Undervisning på engelska 1g/vecka från 3-års ålder 

 

Egen kö: Liten Lär har egen kö – söks ej via barn-ungdom.  

Se förskolans hemsida www.litenlar.se 

 

 

 

På LL: hemsida kommer det att finnas information om: 

 

 Hur man ställer sig i kön: 

Tanken är att man ska kunna klicka på en länk där det står KÖANMÄLAN TILL 

LITEN LÄR. Där fyller man sedan i ett formulär med barnets personöversikt; 

Namn, personnummer, vårdnadshavarnas namn, personnummer, 

folkbokföringsadress, mobiltelefon, E-post, språk, Kontrakterad tid, önskad 

placeringsstart och ev. önskat schema 

 

 När man kan ställa sitt barn i kön till LL. Barnet ska vara från 2 månader 

och uppåt. 

 

 Hur kön praktiskt hanteras: 

Urvalsgrunderna; 1. Syskonförtur inom Stiftelsen Liten Lär; Liten Lär och Uppsala 

Enskilda skola. 2. Anmälningsdatum 

 

http://www.ebarnungdom.uppsala.se/
http://www.litenlar.se/
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 Köbekräftelse kommer att mejlas ut till vårdnadshavaren, senast 5 

dagar efter att man ställt sitt barn i kö.  

 

 Plats erbjuds när det blir en plats ledig i rätt åldersgrupp. 

Placeringserbjudande skickas ut tidigast 4 månader före placeringsstart.  

Båda vårdnadshavarna skriver under svaret och skickar tillbaka det 

senast efter 10 dagar. 

 

 Uppsala kommuns platsgaranti avseende placering inom fyra 

månader, gäller endast om vårdnadshavaren också ställer sitt barn i 

den kommunala förskolekön.  

 

 

 

Uppsala 2019- 03- 05 

 

 

Eva Göransson 

Skolchef, rektor på Liten Lär, småbarnsskola 
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