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Utvardering grundskolans skolval 2015 

D4GS All' 
VAUA SKOLA! 

Utbildningsforvahningen - Antagningsenheten 



1. Bakgrund 

Barn och ungdomsnamnden tog beslutet i december 2013 att justera reglerna for 
antagning till forskoleklass och grundskola i kommunal regi. Justeringen innebar aft 
kommunens regler gick fran anvisad skola' till en prioriteringsordning i tre steg, 
seirskilda skeil, syskonfortur och relativ narhet.2  

Vid namndens sammantraden den 25 september 2014, § 205, utsags en arbetsgrupp 
bestaende av fyra fortroendevalda. Gruppen traffades, tillsammans med handlaggare 
och jurist, den 9 oktober. Utvarderingen visade aft kommunens regler for antagning till 
forskoleklass och grundskola var i behov av ytterligare en justering. 

Forslaget till namnden hosten 2014 innebar en justeringen gallande definitionen av 
relativ neirhet, samt aft syskonfortur och sarskilda skal skulle tas bort frail 
urvalskriteriema. Forslaget togs i sin helhet och under 2015 har 
utbildningsforvaltningen och antagningsenheten handlagt placeringar utifran ovan 
beskrivna principer. 

I och med den nya namndorganisationen i januari 2015 har utbildningsnamnden andrat 
delegation av placering i grundskola fran rektor till enhetschef pa antagningsenheten, 
vilket innebar aft all placering handlaggs centralt. 

Utbildningsnamndens uppdrag till antagningsenheten är aft se over de nuvarande 
antagningsreglerna till kommunala skolor, ge exempel pa andra antagningsprinciper, 
utvardera skolvalet for 2015 samt ge forslag pa eventuella fOrandringar och 
forbattringar i antagningsprocessen. 

1  For alla barnielever bosafta i en kommun galler narhetsprincipen vid inskrivning i skola. Det innebar, aft eft barn 
automatiskt placeras ph den skola, som geografiskt sett är narmast det egna bostadsomradet. Detta galler vid all 
skolplacering, om fdralder inte framfdr ett avvikande onskemal. 
2  Defmitioner finns under avsnittet skolval 
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2. Skolval 

Alla elever har rat aft vadja vilken skola de viii ga i, med vissa begrarisningar sasom 
regler vid skolval. Hemkommunen, dvs. den kommun ddr eleven är folkbokford, ska 
ordna utbildning flit-  alla som enligt skollagen har rat aft gá i grundskolan. Eleven har 
rat aft valja skola i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel ddr 
eleven bor. 

Det är kommunen som avgor hur manga elever som far plats vid respektive skolenhet. 
Kommunen ska i forsta hand utga fran vardnadshavares onskemal ndr den placerar en 
elev vid en viss skolenhet. 

Kommunens fristaende skolor deltar i skolvalet pa samma sat som de kommunala 
skoloma och vardnadshavaren Or sift val till de fristaende skoloma i 
skolvalssystemet. De fristaende skoloma har egna koer och far Ora urval enligt de 
urvalsprinciper som skolan fat godkanda av Skolinspektionen, oftast kotid och 
syskonfortur. 

Skolval Uppsala kommun 

Skolvalet beror elever/barn som 
•:. ska borja forskoleklass 
+ inte har gatt forskoleklass och ska borja i arskurs 1 
+ gar pa en skola ddr nasta arskurs inte finns. 

Vardnadshavare kan valja tre olika skolor i prioriteringsordning. Alla tre valen är 
aktiva val. Barnet placeras i en skola utifran vardnadshavamas val sá langt det är 
mojligt. Om antalet sokande elever dr stone an det antal platser skolan erbjuder Ors 
eft urval utifran principen relativ neirhet. 

Det dr elevens folkbokforingsadress som raknas som boendeadress. Om en elev inte 
kan fá nagot av sina val tillgodosedda, sker placering vid den narmaste kommunala 
skola som kan erbjuda plats. Det galler ocksâ om barnets vardnadshavare inte har gjort 
nagot aktivt val av skola. 

Definition av relativ neirhet 
Narhetsprincipen är en skollagsstadgad princip som ska tolkas sa aft en 
vardnadhavares val av skola aldrig far ga fore en annan elevs rat till en grundskola 
tiara hemmet. Elevema ska alltsa placeras efter vardnadshavamas val sá langt det dr 
mojligt. Om vald skola inte har tillrackligt med plats for alla som sat maste dock 
nahetsprincipen sdkras for bamen. Nahetsprincipen avser naheten till skolan relativt 
ovriga elever och relativt andra skolor. Relativ nahet inneba i praktiken att avstandet 
till den valda skolan mats och janfors med avstandet till den nast narmaste skolan 
(eller till den narmaste skolan om det dr sa aft den valda skolan inte dr den narmaste), 
vilket ger aft relativt avstand. Elevema som sat en skola rangordnas sedan efter det 
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relativa avstandet till skolan utifran det antal platser som skolan erbjuder. Med avstand 
menas den faktiska gang- eller cykelvdgen till skolan. 

3. Vad sager skollagen? 

Placering i grundskola med offentlig huvudman 
1 10 kap 30 § skollagen regleras hur placeringen av clever i kommunala skolor ska ga 
till. I forsta hand ska placeringen av clever utga fran vardnadshavares Onskemal. Ett 
onskemal om placering vid en viss skolenhet far inte ga ut over ett annat barns 
berattigade krav pa placering vid en skolenhet nara hemmet (ndrhetsprincipen). Denna 
regel om placering galler under hela den tid dá elevema ska delta i 
grundskoleutbildningen och inte bara dá barn ska borja i grundskolan. 

Narhetsprincipen ska alltid tillampas nth- en skola inte kan ta emot samtliga sOkande 
clever. Det är inte forenligt med skollagen att prioritera andra kriterier sasom 
syskonfortur eller upptagningsomrade fore narhetsprincipen.3  

Av 10 kap 31 § skollagen framgar aft en elev som har fatt en placering pa en skola har 
ran aft ga kvar dar de arskurser som finns pa skolan. Data galler awn ett barn som 
tagits emot i forskoleklass. Elever som redan har placering pa en skola har pa sa sat 
fortur till plats i nasta arskurs pa skolan. 

De fristaende skolorna far Ora urval enligt de urvalsprinciper som skolan fatt 
godkanda av Skolinspektionen, oftast kotid och syskonfortur. 

4. Antagningsregler 

Relativ narhet 
Skolinspektionen har i flera drenden patalat aft det är den relativa narhetsprincipen 
som är det mest rattvisa sattet aft rangordna skolplaceringar.4 Uppsala kommun är en 
kommun med bade landsbygd och innerstad. For aft clever som bor ldngst stadens 
granser ska ha mojlighet aft valja en skola nara hemmet sa tillampas i dag relativ 
narhet som urvalsprincip. Exempelvis har Lindbackens elever relativ narmare till 
Arstaskolan an vad clever i Arsta har, da de har narmare till sin nasta skola (ex. 
Johannesbdckskolan) an vad Lindbackens clever har. Skulle kommunen anvanda sig 
utav av absolut narmsta skola som urvalsgrund skulle dessa elevers berattigade krav pa 
placering i en skola tiara hemmet asidosatts (Skollagen 4 kap 6 §). 

3  Skolinspektionen, 2014-12-11, Dnr 41-2014:2946 
" Skolinspektionen, 2014-12-11, Dnr 41-2014:2946 
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Ett exempel:  
Elev 1 har sold skola A, B och C. Elev 1 har 0,9 km till skola A, 2,4 km till skola B och 2,1 
km till skola C. 

Elev 2 har ocksa sokt skola A, B och C. Elev 2 har 0,4 km till skola A, 0,8 km till skola 
B och 1,8 km till skola C. 

I det här fallet är det Elev 1 som far ga pa skola A. Anledningen till detta är aft Elev 2 
ocksa har skola B i sin narhet. Elev 1 har ingen annan skola i sin narhet, och skulle fa 
mer an 2 km till bade skola B och skola C. Resultatet blir detsamma aven om Elev 2 
har syskon pa skola A, eftersom Elev 1:s beratigade krav pa placering i en skola tiara 
hemmet inte far asidosattas (Skollagen 2010:800, 10 kap. 30§). 

Anvisad skola 
Anvisad skola innebar aft alla barn/elever bosatta i en kommun automatiskt placeras 
pa den skola, som geografiskt sett är narmast det egna bostadsomradet. Delta galler 
vid all skolplacering, om fc5rdlder inte framfor eft avvikande onskemal. Det reella valet 
blir da endast till skolor med restplastser och till de fristdende skoloma. Anvisad skola 
fungerar bast i mindre kommuner ddr det finns eft litet elevunderlag och fa skolor. 
Uppsala kommun har eft for stort elevunderlag for aft kunna erbjuda elever en anvisad 
plats i en kommunal grundskola, som i efterhand kan bli tom da eleven valjer aft ga i 
en fristaende verksamhet. 

Drygt 10 procent av elevema som vdljer till forskoleklass vdljer en fristaende skola. I 
eft antal av Uppsalas stadsdelar uppgar antalet elever i fristaende skolor till en hel 
klass elever vilket de kommunala skoloma i omradet inte skulle ha utrymme aft ge 
anvisad plats till. Anvisad skola kraver mer av bade de kommunala skolomas arbete 
med kapacitetsbedomningar men aven ekonomiska utmaningar i de omraden ddr man 
skulle behova bygga for en organisation dar eleven sedan vdljer en annan kommunal 
skola eller en fristaende skola. 

Uppsala har en tdtbebyggd innerstad och detta skulle paverka de centrala skoloma. 
Anvisad skola kan awn bli missvisande da elevunderlaget varierar mellan de olika 
arskullama (barn fodda 2010 och som dr folkbokforda i Uppsala kommun uppgar till 
ca 2600 st.). Ena aret skulle elever pa. en gata tillhora skola A och nasta Ar skola B pga. 
av okat elevantal eller forandring av skolans kapacitet. 

Anvisad skola ses som en enklare urvalsprincip aft forklara for vardnadshavare An 
begreppet relativ narhet. I dag upplever en del vardnadshavare aft relativ narhet dr 
komplicerat men handldggare pa. antagningsenheten arbetar standigt for aft hitta battre 
forklaringar och ta fram bilder som stod. 

Ett skolval kraver ett engagemang av vardnadshavama som inte behovs vid anvisad 
skola. Elever faller inte mellan stolama i och med att alla far en placering. Idag far de 
skolpliktiga elevema som inte gjort nagot val en plats pa narmsta kommunala skola 
med plats. 

5(13) 



Syskonfortur 
I Uppsala kommun togs syskonforturen i grundskolan bort hosten 2014. Detta betyder 
aft inga skolors kapacitet skulle riskera att fyllas upp av syskon till clever ph skolan. 
Under varen 2015 beslutade Skolinspektionen aft forelagga Uppsala kommun aft vidta 
htgarder sh aft skollagens bestammelser om skolplacering foljs.5  Dh utifiin 
kommunens tidigare regler som inkluderade sarskilda skal och syskonfortur. 
Forelaggandet innebar aft Uppsala kommun mhste sakerstalla elevers berattigade krav 
till en placering vid en skola nara hemmet i enlighet med 9 kap 15 § forsta stycket och 
10 kap 30 § forsta stycket skollagen (2010:800). 

Skolinspektionen gjorde bedomningen aft deras utredning visade aft alla elever i 
praktiken far gh i en skola nara hemmet. Dock ansags kommunens regler vara 
utfottnade ph eft sadant sail aft en elevs berattigade krav pa skolplacering tiara hemmet 
hsidosattes dâ urvalskriterierna var rangordnade ph fOljande salt: 

1. Sarskilda skal 
2. Syskonfortur 
3. Narhet till hemmet 

Enligt skolinspektionen innebar detta all Uppsala kommuns regler om skolplacering 
stred mot bestammelserna i skollagen. Uppsala kommun alades darfor av 
skolinspektionen aft vidta &Order for aft avhjalpa den konstaterade bristen (26 kap 10 
§ skollagen). 

Sammanfattningsvis sh star det kommunen fritt aft sjalv bestamma 
prioriteringsordning da detta inte är reglerat i skolagen men kriterierna fir en sklan 
prioritering Maste vara objektiva, sakliga och icke-diskriminerande. Sklana kriterier 
menar Skolinspektionen, kan aldrig gá fore narhetsprincipen. 

Det Skolinspektionen var kritiska till var aft narhet till hemmet lhg sist i 
prioriteringsordningen nar denna princip, enligt deras mening är overordnad de andra 
urvalsprinciperna. Darmed inte sagt aft vi inte fick anvanda oss av syskonfortur eller 
sarskilda skal overhuvudtaget. Antagningsenhetens bedomning är aft om kommunen 
hade valt en annan ordning istallet for aft ta bort syskonfortur och sarskilda skal helt 
hade det inte gett nagon effekt eftersom relativ narhet skulle slh ut de andra tvh 
urvalsprinciperna. Nar Uppsala traffar och jamfors sig med andra kommuner (framst 
kommuner i Stockholms 'an) ser antagningsenheten aft samtliga är ph vag bort ft-an 
urvalsprinciperna upptagningsomrklen och syskonfortur eftersom aven dem gjort 
bedomningen aft det inte ar forenligt med skollagen. 

Skolinspektionens beslut 2015-04-29, Dnr 41-2013:6849 
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Sarskilda skal 
Urvalsprincipen om sarskilda sk5,1 har tidigare motiverats av aft vissa elever skulle 
kunna ha ett stone behov av aft ga i en viss skola om denna skola erbjuder 
kompetenser specialiserade pa elevens behov. Dessa elever skulle i sa fall, ur ett 
rattviseperspektiv, ha rat aft gá i dessa skolor fore de elever som har mojlighet aft 
valja mellan Manga fler skolor. Eftersom de specialiserade kompetenser som 
kommunen erbjuder är organiserade i resursenheter och eftersom placering vid dessa 
avgors av pedagogiska bedomningar och resonemang med vardnadshavarna, behovs 
dock inte detta urval vid val av skola. Skoloma är aven skyldiga aft anpassa bade 
lokaler och undervisning efter eleven. 

En uppfoljning av 2014 ars skolval visar ocksa, aft urvalskriteriet sarskilda skal 
medfort aft flera vardnadshavare framfort manga olika skal vilka enligt rektorernas 
bedomningar inte haft med bamets behov aft Ora. Det har aven medicirt ett merarbete 
for rektorema aft motivera de avslag pd sarskilda skal som de varit skyldiga att 
meddela vardnadshavarna i samband med skolplacering. 

2015 ars skolval var det forsta utan urvalsprincipen sdrskilda ska.l. Projektgruppens 
bedomning är aft av de elever som varit i kontakt med antagningsenheten som 
bedomdes ha sarskilda skal fick alla sift forstahandsval utifran relativ narhet. 

Fristaende skolor 
Antagningsenheten menar aft det finns fordelar med en gemensam ko for kommunala 
och fristaende skolor och samma regler vid antagning. Skolkostnadsutredningen har 
fat ett tilldggsdirektiv som gdller aft utreda om kommunema ska ta Over antagningen 
till fristdende skolor, och eventuellt andra losningar for antagningen. Uppsala kommun 
har deltagit i denna utredning och intervjuats av tjansteman fran 
skolkostnadsutredningen. Utredningen ska ldmna forslag i mars 2016. 



5. Uppsalas skolval 2015 

Resultat och statistik 

Efter skolvalet 2015 har det inte funnits resurser for aft genomfora en foraldraenkat 
utan asikter fran vardnadshavare via telefon och e-post har diskuterats i 
projektgruppens uppfoljningsmote. Slutsatserna är aft personer som tidigare arbetat 
med skolvalet uppfattar det som aft vardnadshavarna har enklare aft Ora sina val i 
skolvalssystemet men aft bemanningen for fragestallningar och hjalp varit bristfallig 
under varterminen. I projektplanen for skolval 2016 finns en foraldraenkat inplanerad. 

Val till samtliga arskurser  
Andelen elever som fick nagot av sina tre val till hostterminen 2015 var 98,4 procent. 
Andelen elever som fick sift forstahandsval var 88 procent. Det at lagre an tidigare ar, 
vilket hanger samman med aft soktrycket okat till tre kommunala skolor och en 
fristaende i arskurs 6, dar inte alla som onskat fait plats. Samma soktryck pa enskilda 
skolor och eft lagre antal som fatt sift forstahandsval har aven visat sig i Vara 
natverkskommuner. 

For andelen elever som sold en kommunal skola i forstahand har cirka 91 procent fatt 
sift forstahandssval. Andelen elever som fick sift forstahandsval till forskoleklass var 
93 procent (94 procent om det sold en kommunal skola i forstahand) vilket är en liten 
Okning i jamforelse med 2014. Antalet skolpliktiga elever som inte gjorde nagot aktivt 
val var 99. 

Val till samtliga arskurser 2015 
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Populdra enheter 
Andelen som inte fa-ft sift forstahandsval minskar i och med aft antalet elever som inte 
fick sift forstahandsval till drkurs 6 okade i drets skolval. Detta beror till storsta delen 
pa aft det är eft antal skolor som är mer populdra. Kunskapskolan, Vaksalaskolan, 
Nannaskolan och Tiundaskolan. Resultatet visar ocksd pa vikten av aft alla skolor är 
attraktiva for Uppsalas vdrdnadshavare och elever. En majoritet av skolorna i de 
centrala delarna av kommunen är i dagsldget fulla. Det innebar ocksd aft det är svart 
for nyinflyttade till kommunen aft fd plats pd. dessa skolor. Detsamma galler nyanldnda 
elever vars valfrihet blir begransad nar fA skolor bar lediga platser. 

Forskoleklass  
I skolvalet 2015 fick 2122 St. (92,9%) av alla som sate en forskoleklassplacering sift 
forstahandsval. Det fanns awn 18 elever (0,8 % av samtliga inbjudna) som inte kunde 
placeras pd. nagot av deras val. 147 elever gjorde inte nagot val av olika anledningar, 
exempelvis for aft de valde aft gA kvar ytterligare eft dr i forskola eller fortsatte i 
montessoriverksamhet. Andelen elever som fa-ft sift forstahandval bar legat pa ungefar 
samma niva de tre dr tillbaka i tiden for elever som sat till forskoleklass. 

Val till forskoleklass 2015 
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Resultat av borttagen syskonfortur  
En uppfoljning av 2014 ars skolval visar aft syskonforturen ibland inneburit aft elever 
som bor langt ifran skolan i vissa fall fatt fortur framfor elever som bor nara skolan. 
Detta beror pa aft kriteriet syskonfortur i nuvarande regler gatt fore narhetsprincipen, 
men ocksa aft vissa skolor fart sa manga ansokningar aft de inte ens kunnat ta emot 
halften av de som sold skolan. En stor del av dessa skolors platser har darfor gatt till 
elever med syskon pa skolan och eft litet antal platser har da funnits kvar till de elever 
som har relativt narmast till denna skola. En genomgang av placeringama i skolvalet 
for 2015 visar dock aft merparten av de syskon som fat onskad plats ocksa har fatt 
plats nar relativ narhet varit det enda kriteriet. Majoriteten av de 33 elevema som inte 
fat plats pa sift forstahandsval men hade fall det om syskonfortur gallt bor tiara en 
annan skola an den som de sold i forsta hand. 

Genomforande 
I och med utbildningsnamndens nya delegation som flyttas fran rektor till chef pa 
antagningsenheten, bildades ocksa en central antagningsenhet som skulle arbeta med 
all antagning till forskola, grundskola och gymnasium i kommunen. I skolvalet 2015 
upphandlade kommunen SWECO for aft genomfora matningen av alla elevers relativa 
narhet. Tjansten som SWECO tillhandahaller innebar aft antagningsenheten far hjalp 
aft mata alla elevers fardvag som Or eft skolval i eft datasystem som skapar listor pa 
vilka elever som ska placeras pa vilken enhet. 

Eftersom antagningsenheten bildades manaden innan skolvalet och inte hade den 
bemanning som kravdes, behovde enheten ta hjalp fran verksamhetema. Tva 
skoladministratorer, som i vanliga fall arbetar i grundskolan, fick tillgang till 
skolvalsdelen i eBarnUngdom, och kunde pa sá salt hjalpa till i placeringsarbetet 
tillsammans med projektgruppen. Tidplanen for skolvalet var aft alla elever senast den 
1 april skulle fa sift besked hem i brevladan, vilket ocksa uppfylldes. 

Examensarbete  
SWECO har i samband med Uppsalas skolval aven haft en student fran KTH som 
skrivit sift examensarbete utiffan en del av skolvalsunderlaget (forskoleklass samt ar 6 
i omradena SunnerstaNardsatra, GottsundaNalsara, Granby/Kvarngardet och 
Storvreta) fran Uppsala kommun. Slutsatsema i rapporten är: 

• Skolutbudet paverkar skolvalet 
o Narhet, speciellt for forskoleklass 
o "Isolerat" omrade: populara vs mindre populara skolor 
o Antal arskurser som erbjuds — paverkar popularitet 

• Skolsegregation — eft resultat av bostadssegregation 
o Skolor i socialt utsatta omraden har lagt soktryck och lokala elever 
o Aldre elever i socialt utsatta omraden är villiga aft pendla da de soker 

sig till andra omraden.6  

6 Using Geographic Information Systems (GIS) to Analyze Possible Relations between School Choice and 
Segregation, Carine Hals, 2015-08 
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Asikter i forvaltningen 7  

Vad fungerade bra i Lets skolval? 

- Det positiva med skolvalet var val aft det flot pa bra, vi pa skolan blev inte 
speciellt nerringda. 

- Det är positivt aft antagningsenheten har fatt delegation pa beslut om 
skolplacering. Det skapar en tydlighet i organisationen och besluten blir mer 
likvardiga. Det har skapat en stone rattsakerhet utifran elevperspektiv. 
Rektorema arbetsbelastning har minskat. 

Klart och tydligt regelverk, enkelt aft forsta. 

Antagning lyfts fran rektor, skapar likvardighet. 

Elever med sarskilda behov blev inte sarbehandlade. 

Vad fungerade mindre bra i arets skolval? 

- 	De ganger vi har varit tvungna aft andra i kapacitet pa grund av aft kommunen 
gjort fel leder till en besvarande situation for en skola som blir mer an fylld. 

Vi maste skapa en battre process i vissa delar. Ha mer tid fOr sjalva 
placeringsarbetet. 

For kort tid aft ta stallning pa kapacitetsbedomning nar valet var gjort. 

Svart aft fa overblick pa konsekvensema av kap. bedomning och skolskjutsar 

7  Uppfoljningsfragor till bland annat skolchefer och skoladministratorer 



Sammanfattade slutsatser och skolval 2016 

Kommunen har bade lag och forordningar att forhalla sig till vid placeringar i 
grundskolan. Arbetsgruppen som arbetade med urvalsprinciperna under hostteu 	linen 
2014 nadde slutsatsen aft relativ nathet är den bast lampade urvalsprincipen vid 
placering i grundskolan. Bade med stod av detta och skolinspektionens forelaggande 
ser antagningsenheten inga fordelar med aft andra befintliga regler for placering. Inte 
bara utiftin ett lagstiftningsperspektiv utan ocksa for aft skapa en tydlighet for 
medborgarna aft sta fast vid samma regler och principer for antagning. 

Elevkullarnas storlek har sjalvklart en betydelse for andelen clever som far sift 
forstahandsval, da en del skolor lokalmassigt inte har utrymme for fler elever. Arets 
utvardering visar aft andelen clever som far sift fOrstahandsval at hogt men aft 
kommunens mal borde vara aft denna siffra ska Oka for varje ãr och aft jobba mot 
malet aft alla ska Ora eft aktivt val. 

Antagningsenheten vill Ora forandringar infor 2016 ars skolval. Skolvalsperioden 
tidigarelaggs frail februari Manad till 15 — 31 januari, anledningarna är framst 
skolskjutshandlaggningen och skolomas mojligheter aft planera sina verksamheter i 
god tid. Antagningsenheten planerar aven aft ha eft narmare samarbete med 
skolchefer, resursteamsledare och handlaggare som utreder ratten till sarskola. Den 
in-terna kommunikationen ut till skoloma och rektorema uppfattar antagningsenheten 
kommer aft bli enklare i och med den nya forvaltningsorganisationen. 

Alla invanare i Uppsala kommun ska fa hjalp oavsett sprikhinder eller behov av 
vagledning, aft Ora eft aktivt val. Framst handlar de nya insatsema om arbetet kring 
kommunikationen gallande skolvalet, dar de som inte har kunskaper i det svenska 
spraket ska kunna fa. infounation pa andra speak. 

Antagningsenheten kommer aft ta hjalp av kommunikationsstrateg for aft Ora filmer 
som ska publiceras pa uppsala.se  som exempelvis forklarar relativ narhet pa eft enkelt 
salt, men aven svarar pa andra fragor. Enheten vill ocksa finnas pa plats i stone 
utstrackning i Kommuninformation pa Stationsgatan 12, ute pa bibliotek och oppna 
forskolor i aktuella stadsdelar under skolvalsperioden for aft bista med hjalp aft Ora 
aktiva val av skola. Tidema kommer ocksa aft utokas for aft aven innefatta kvallar och 
helger. Pa sa satt okar vi tillgangligheten och blir mer synliga for invanarna. 



Antagningsenheten 

Uppsala KOMMUN 
UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 
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