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Ansökan om byte till annan kommunal grundskola 
Gäller dig som önskar byta skola inom Örebro kommun. 

 

Elev 

Personnummer 
 

För- och efternamn 

Elevens postadress 
 

 

Nuvarande skola 
Skolans namn Årskurs 

 

Placering önskas på följande skola/skolor 
Om barnet går på en kommunal skola och får plats på någon av de skolor ni sökt till, förlorar barnet sin plats på 
nuvarande skola. Det ges inget erbjudande att tacka ja eller nej till. 

1 Årskurs 

2  

3  

4  

5  

 

Vi vill ansöka om skolbyte på grund av att vi flyttar/har flyttat inom kommunen. 
Om ni kryssar i ja behöver ni styrka flytten genom att skicka med en kvittens på flyttanmälan gjord till Skatteverket, 
eller ett bostadsavtal, för att vi ska kunna pröva er ansökan från den kommande adressen. 

 
JA  NEJ  

 

Önskat datum för placering 

 

 

Vårdnadshavare*              Vårdnadshavare*  
För- och efternamn 
 

För- och efternamn 

Adress 
 

Adress 

Postadress 
 

Postadress 

Telefon, dagtid 
 

Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon 

E-postadress  E-postadress 

Personnummer Personnummer  
 

Underskrift Underskrift 

*Vid gemensam vårdnad ska samtliga vårdnadshavare underteckna ansökan. 

 

Skicka blanketten till Grundskoleantagningen, Box 30047, 701 35 Örebro. 



ÖREBRO KOMMUN                                          

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen  Box 300 47, 701 35 Örebro 

orebro.se     Servicecenter 019-21 10 00  

Rimligt avstånd 
Örebro kommun garanterar att alla elever får en skolplacering inom rimligt avstånd från hemmet, förutsatt att en 
sådan skola finns. Örebro kommuns definition av rimligt avstånd mellan hemmet och skolan är: 

• Årskurs F–3: 3 kilometer. 

• Årskurs 4–6: 4 kilometer. 

• Årskurs 7–9: 5 kilometer. 

Om det inte finns någon skola som ligger inom rimligt avstånd från elevens folkbokföringsadress så anses begreppet 
en skola nära hemmet vara den närmaste skolan från elevens folkbokföringsadress.  

Beslut om ny skolplacering 
Om Grundskoleantagningen beslutar att bevilja er ansökan om skolplacering så förlorar eleven sin plats på den 
tidigare skolan. Det ges inget erbjudande att tacka ja eller nej till.  

Om ni ändrar er gällande er ansökan så måste ni kontakta Grundskoleantagningen. Ni når Grundskoleantagningen 
genom att kontakta Servicecenter på telefonnummer 019-211000.  

Plats på fritidshem 
Om ditt barn behöver plats på fritidshem måste du ansöka om det separat när du byter skola. Ansökan görs på 
orebro.se, e-tjänster och blanketter. 

Skolskjuts 
Din rätt till skolskjuts kan påverkas om du flyttar eller byter skola. 

Mer information 
För mer information gällande ansökan om plats på kommunal grundskola besök www.orebro.se/sokaskola  
Om du har frågor, kontakta Servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se. 
 

 

http://www.orebro.se/sokaskola
mailto:servicecenter@orebro.se

