
 

 

Till dig som har barn som ska börja i 

förskoleklass  
 

Välkommen till Haparanda stads grundskola!  

Förskoleklassen är obligatorisk 

Om ditt barn fyller sex år under 2020 ska du ansöka om en plats i förskoleklass för hösten 

2020. Det är obligatoriskt för alla sexåringar att gå i förskoleklass.  

Grundskolan 
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter men också grundläggande 
demokratiska värderingar. Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en 
likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska 
förhållanden.  I samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
Verksamheten i grundskolan styrs av Läroplanen som heter Lgr 1. Den hittar du hos 
skolverket.se.  

 

Fritt skolval 
Det finns alltid plats för ditt barn i den skola som ligger närmast din bostad. Det fria skolvalet 

innebär dock att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. 

Observera att barnet inte är garanterad plats på den skola du väljer. Platserna kan vara 

upptagna av de barn som bor nära skolan och som alltid har företräde. Lägg märke till att 

skolskjuts generellt sett inte utgår till andra skolor än den skola som barnet tillhör. 

Önskemålet om skolplacering anges i ansökningsblanketten. Observera att det finns en 

separat blankett för ansökan till Språkskolan. 

 

Antagningsbesked  
När ansökningsperiod är slut så görs antagning till förskoleklassen i barn- och 

ungdomsförvaltningen. Det är viktigt att ni skickar in ansökan under 

ansökningsperioden. Om ansökan kommer in för sent eller inte skickas in alls kommer 

barn- och ungdomsförvaltningen att placera barnet i en skola som ligger närmast bostad. Du 

får veta under våren vilken skola barnen ha förskoleklassplats. 

 

Fritidshem 
Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem.  
Fritidshem är en verksamhet där barnen kan delta före och efter skoldagen samt under 
skolloven.  En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på 
grund av familjens situation i övrigt. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning 
Undervisningen i förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Rektorn 
beslutar om hur den enskilda enheten ska utforma modersmålsstöd i förskolan och 
förskoleklassen. 
 
I grundskolan finns modersmålsundervisning från och med årskurs 1. Elever som har 
grundläggande kunskaper i språket och talar språket hemma till vardags har rätt till 
modersmålsundervisning. 

En elev med finska, meänkieli, romani chib, jiddisch och samiska som modersmål har rätt till 
modersmålsundervisning från och med åk 1 även om man inte talar språket i hemmet varje 
dag. Det finns inte heller rav att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. 
Undervisningen är frivillig för eleven, men om barnet är anmält måste hen delta. Om du vill 
att ditt barn ska ha läsinlärning på finska, så sök till Språkskolan finskspråkiga grupp. 

Skicka tillbaka ifylld blankett i svarskuvertet senast den 11 februari. Frimärke behövs 

inte då kuvertet redan är frankerat. 

Om du har frågor kontakta Anna Maria Brännström tel: 0922-264 91. 
 

In English 
Please contact the reception at the City Hall the if you need information in English. Phone: 
0922-260 00. 
 

Jämför skolor 
Innan du väljer skola så kan du besöka och jämföra Haparandas skolor. Mer information om 
detta finns på hemsidan www.haparanda.se. En del av skolor anordnar informationskväll 
inför skolval. Se annonser på hemsidan 
 
 
Behandling av personuppgifter 
För att kunna skicka ut erbjudande om plats så inhämtar personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister, så som 
personnummer, namn och adress. Personuppgifterna kommer användas i skolans administrativa- och pedagogiska system för 
att säkerställa rätt identitet och utföra skolans uppdrag enligt skollagen med stöd enligt artikel 6.1 punkt e, i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt 
överlämnas till andra myndigheter, till exempel statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen enligt lag eller förordning 
är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som skolgången är aktuell. Därefter 
kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas. Personuppgifter kommer även att 
hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med 
de syften som personuppgifterna samlats in för. De systemleverantörer som barn- och ungdomsnämnden har avtal med har 
undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.  
 
Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas hos barn- och 
ungdomsnämnden. Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en månad kommer den 
registrerade att få information om skälet till förseningen. Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter i barn- 
och utbildningsnämndens system ska rättas. Den som anser att det finns felaktiga uppgifter kontaktar barn- och 
utbildningsnämnden.  
Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller 
att de lämnas ut till den registrerade på ett IT-medium (dataportabilitet). Uppgifterna som behandlas för inskrivning i grundskola 
kan dock varken begränsas eller raderas. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är barn- och 
ungdomsnämnden, kontakt: kommunen@haparanda.se.      
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