Att välja skola i Sundbyberg
Sundbybergs grundskolor

VÄLJA SKOLA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Så här väljer du skola:
Observera
12 januari
Första dag att välja skola i
e-tjänsten.
3 februari
Sista dag att välja skola i
e-tjänsten.
Besked om skolplacering
Håll utkik på hemsidan för information om datum.

•

Du gör ditt val av skola* i Sundbybergs stads
e-tjänst förskola-skola på hemsidan.

•

För att logga in i e-tjänsten behöver du en
e-legitimation eller ett mobilt bank-id som du
beställer från din bank. Är du inte bankkund
kan du beställa ett ID-kort med e-legitimation
från Skatteverket.

•

Gå in på sundbyberg.se/valjaskola

•

Logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id.

•

När du kommit till startsidan i e-tjänsten klickar
du på länken Skolval – Välja skola. Det blir
möjligt att välja skola den 12 januari. Innan dess
syns det inte.

•

Du ser nu ditt barn som är aktuellt för val av
skola. Har du flera barn som ska börja förskoleklass eller åk 7 måste du göra ett val för
varje barn.

I de kommunala skolorna görs
placering efter ett särskilt regelverk (sundbyberg.se/valjaskola).
Tider med reservation för
ändringar. Aktuell tidplan finns
på sundbyberg.se/valjaskola
Samtliga vårdnadshavare ska
godkänna ansökan
Samtliga vårdnadshavare måste
godkänna ansökan för att ansökan ska registreras.
Informationsmöten
Se datum och tid för information
för skolorna: sundbyberg.se/
informationsmoten

Tänk på:
•

Välj flera alternativ. Du måste alltid välja tre
alternativ i e-tjänsten.

•

Fristående skola. Om du väljer en fristående
skola inom Sundbybergs stad måste du ansöka
direkt till skolan men du ska också välja den
skolan i e-tjänsten.

•

Skola i annan kommun. Ansök direkt till den
specifika skolan. Meddela även
bou@sundbyberg.se vilken skola ditt barn
kommer gå på.

•

Du kan ändra ditt val av skola. Fram till och
med 3 februari kan du göra ändringar.

* Skolvalet omfattar inte elever som går i en skola som erbjuder årskurs 7

Grundskolor
Duvboskolan F-6

kommunal

Grönkullaskolan F-9

kommunal

Kymlingeskolan F-6

kommunal

Lilla Alby skola F-6

kommunal

Noblaskolan Sundbyberg F-9

fristående

Ursvikskolan F-6

kommunal

Vittra Brotorp F-9

fristående

Ängskolan F-6

kommunal

Örskolan F-6

kommunal

Internationella engelska skolan 4-9

fristående

Kulturama 4-9

fristående

Viktor Rydberg Sundbyberg 7-9

fristående

Ängskolan 7-9

kommunal

I den här foldern kan du läsa om
hur det går till att välja skola.
På sundbyberg.se finns
mer information om skolorna
och om deras utvecklings- och
kvalitetsarbete.

Sundbyberg växer med dig!

08 -706 80 00 • SUNDBYBERG.SE

