
 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 

Törnkvist, Anna 

Ali Akbar, Avin 

 

Datum 

2017-01-26 
Diarienummer 

UBN-2017-6246 

 

 Utbildningsnämnden 

Fråga från Anna Manell (L) angående tidigare skolstart 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

 

Bakgrund 
Anna Manell (L) har inkommit med en fråga om tidigare skolstart i Uppsala kommun. Frågan 

hänvisar till den proposition som bifölls i riksdagen angående ändringar i skollagen.  

 

Föredragning 

Hur och när ska den nya lagen tillämpas i Uppsala kommun?  

Flera ändringar i skollagen trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen ska tillämpas på utbildning 

från och med höstterminen 2018. Lagen innebär bland annat att förskoleklassen är 

obligatorisk vilket betyder att skolplikt gäller. 

 

Hur ska föräldrar göra som söker skola när skolvalet öppnar i jan/feb-18? 

Enligt skollagen 7 kap 10 § inträder skolplikten höstterminen det kalenderår då barnet fyller 

sex år. Enligt 11a § får ett barn börja fullgöra skolplikten i grundskolan höstterminen det 

kalenderår då barnet fyller sex år om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja 

grundskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för 

det. Beslut i frågan fattas av rektorn när det gäller grundskolan. 

Eftersom Uppsala kommun har ett fritt skolval, och därmed inga anvisningsskolor, har man 

ingen rektor som kan ta beslut i frågan om tidigare skolstart innan man fått en skolplacering. 

Vårdnadshavare som gör ett skolval inför höstterminen 2018 och vill ha en tidigare skolstart, 

det vill säga att barnet ska börja årskurs 1 redan när barnet är 6 år, ska därför börja med att 

söka plats i förskoleklass. Dessa barn är utifrån ålder inbjudna till skolval till förskoleklass. 

Det gäller både för kommunala och fristående skolor. Vårdnadshavarna ska söka en plats i 

förskoleklass och när barnet fått sin placering ska de kontakta rektorn på den mottagande 

skolan. Rektorn på den mottagande skolan bedömer om barnet har förutsättningar för 



att börja årskurs 1 ett år tidigare. Om barnet bedöms ha förutsättningar att börja tidigare 

placeras barnet i årskurs 1 på den mottagande skolan. 

Denna information finns på Uppsala.se.  

Hur ska föräldrar göra som söker skola från augusti 2018? 

Samma gäller som ovan, det vill säga att vårdnadshavare börjar med att söka placering i 

årkurs utifrån barnets ålder. 
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Fråga angående tidigare skolstart 
 
Frågan gäller skolstart för barn som vill börja 1:an istället för förskoleklass fr o m ht-18. 
Propositionen har bifallits i riksdagen, men skollagen har inte ändrats. Enligt Skolverkets 
upplysningstjänst ska ändringen inte träda i kraft förrän ht-18. Informationen kring tidigare 
skolstart på Uppsalas hemsida är dock borttagen. Eftersom den nya lagen kräver 
godkännande av rektorn ställer detta till problem, då man i Uppsala inte har 
upptagningsområden och fritt skolval.  
Hur och när ska den nya lagen tillämpas i Uppsala kommun?  
Hur ska föräldrar göra som söker skola när skolvalet öppnar i jan/feb-18? 
Hur ska föräldrar göra som söker skola från augusti 2018? 
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