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Nu är det dags att söka skola till ditt barn
Här kommer information till dig som har barn som går sista året på sin skola.
Du behöver söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Du kan söka till
vilken skola du vill inom kommunen. Vi utgår från dina önskemål så långt det är
möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt
principen relativ närhet.
På orebro.se/sokaskola kan du läsa mer om hur platserna i skolan fördelas. Här
hittar du även en lista över alla skolor i Örebro kommun, både kommunala och
fristående.

Sök kommunal skola 15 januari–31 januari
När du bestämt vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du registrera
dina önskemål i vår e-tjänst. Du kan välja och rangordna upp till fem skolor.
Samtliga vårdnadshavare behöver ha en e-postadress och Bank-ID för att
använda e-tjänsten. För att ansökan ska vara giltig behöver samtliga
vårdnadshavare signera ansökan i e-tjänsten senast 31 januari.
Om du inte kan använda e-tjänsten kan du ansöka på pappersblankett. Blankett
finns på orebro.se/sokaskola eller att hämta på Servicecenter.
E-tjänsten är öppen under ansökningsperioden 15 januari–31 januari. Om du
ansöker på pappersblankett behöver ansökan komma in till Örebro kommun
senast den 31 januari och vara signerad av samtliga vårdnadshavare. Annars är
ansökan ogiltig.
Senast i slutet av mars får du beslut om vilken skola ditt barn fått.

Fristående skolor
Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt, de hanterar
sina egna platser. Söker du till en fristående skola kan du samtidigt söka till
kommunala skolor. Om du sedan väljer att gå på den fristående skolan är det
viktigt att du meddelar detta till Servicecenter.
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Skolskjuts
Om ditt barn ska börja i årskurs 4 och har över fyra kilometer till sin nya skola
kan ni i vissa fall ha rätt till skolskjuts. Om ditt barn ska börja i årskurs 7 ska
barnet ha över fem kilometer till sin nya skola. Avståndet räknas från ditt barns
folkbokföringsadress till den skola som kommunen skulle ha placerat eleven på,
även om eleven valt att gå på en annan skola.
Vi uppmanar dig att ansöka om skolskjuts samtidigt som du söker skola. Då får
du ett beslut om skolskjuts innan skolan börjar. Ansökan om skolskjuts ska
göras inför varje nytt läsår.

Fritidshem
Om ditt barn behöver plats på fritidshem ansöker du om det när du fått beslut
om vilken skola ditt barn har fått.

Här får du veta mer
På orebro.se/sokaskola kan du läsa mer om hur du söker skola och hitta mer
information om skolskjuts och fritidshem.
Du kan också kontakta Servicecenter på 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se
eller servicecenter@t-meeting.se (teckenspråk).

In other languages
The information above is also available at our schools in Arabic, English,
Finnish, Sorani and Somali. Contact your school or our Service Centre at
019-21 10 00 or servicecenter@orebro.se if you have any questions.
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