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Välkommen att ansöka om skolplats  
till hösten 2021
Nu är det dags att ansöka om plats i förskoleklass och grundskola inför läsåret 
2021/2022. Ansökan görs mellan den 8 januari och 1 februari 2021. Det har 
ingen betydelse när under denna period du ansöker. Tidpunkten påverkar inte 
ditt barns placering, men det är viktigt att du gör en skolansökan.

Du måste göra en ansökan
under perioden om ditt barn

• ska börja förskoleklass  
höstterminen 2021.

• går i en skola som inte  
erbjuder påföljande årskurs.

• önskar byta skola trots att den 
nuvarande skolan  
erbjuder påföljande årskurs.

När du ansöker om skolplats anger du
dina önskemål om skolplacering. 
Placeringen sker sedan med utgångspunkt 
från dina önskemål, tillgången på 
skolplatser och aktuella regler för 
placeringsarbetet.

gör så här
Gå in på kommunens webbplats:  
sollentuna.se/skolansokan. Här finns viktig 
information om hur du går till väga samt 
länk till e-tjänsten.



Två inloggningsalternativ på
www.sollentuna.se/skolansokan 
 
1. E-legitimation eller bankID
Lättast loggar du in med  
e-legitimation eller bankID.  
Mer information om e-legitimation finns 
på e-legitimation.se.

2. Användarkonto
Du kan också logga in med ett
användarkonto.  
Om du inte har ett användarkonto 
kan du ansöka om ett sådant redan 
nu. Inloggningsuppgifterna skickas till 
din folkbokföringsadress. Det tar 2–4 
arbetsdagar. Tänk på att ansöka om konto 
i god tid före skolansökningsperiodens 
slut, den 1 februari 2021.

En vårdnadshavare gör ansökan om
skolplats, men samtliga vårdnadshavare
måste acceptera den nya skolplaceringen.
Båda får också löpande information om
ansökan via e-post eller brev till 
folkbokföringsadressen.

Behöver du tillgång till dator kan du
använda datorer på något av kommunens
bibliotek eller kontaktcenter vid  
Aniaraplatsen 2.

Se vår film om att 
söka skolplats på 
sollentuna.se/skolansokan



Skolor i Sollentuna kommun
I Sollentuna finns både kommunala och fristående skolor.
Information om de olika skolorna hittar du via kommunens
webbplats www.sollentuna.se. 

Oavsett vilken typ av skola du ansöker till,
görs ansökan i e-tjänsten för skolansökan
på kommunens webbplats.

Kommunala skolor
Utbildningsnämnden i Sollentuna
kommun ansvarar för de kommunala
skolorna och har beslutat om reglerna för
placeringsarbetet. Mer information finns
på www.sollentuna.se/skolansokan.

Fristående skolor
De fristående skolorna har sina egna köer 
och antagningsregler. Ta kontakt med den
aktuella skolan innan du ansöker om 
skolplats så får du information om vilka 
regler som gäller just på den skolan. Glöm 
inte att du alltid måste registrera din 
ansökan i kommunens e-tjänst.

Besök www.sollentuna.se 
Här finns information om skolorna, tid för 
öppet hus eller digitala rundvandringar. 



Profilklasser
Några skolor har en speciell profil på hela
eller delar av verksamheten. Här gäller
speciella antagningsregler, t ex 
antagningsprov. Du hittar dessa skolor på 
kommunens webbplats. Om ditt barn blir 
antaget får du hem ett antagningsbeslut 
från skolan. Glöm inte att ansökan måste 
registreras i e-tjänsten.

Grundsärskola
Ansökan om plats i särskola och fritidshem
görs direkt till skolan. För ytterligare
information om särskola, kontakta 
avdelningen Stöd och utveckling på 
utbildningskontoret, tfn 08-579 216 29.
Läs mer om grundsärskola på
sollentuna.se/grundsarskolaplats.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet erbjuds skolbarn från 
förskoleklass till årskurs 6. Du kan söka 
fritidshemsplats i samband med att du 
ansöker om skolplats. När du loggat 
in i e-tjänsten och gör din ansökan har 
du möjlighet att ange att du önskar en 
fritidshemsplats åt ditt barn. 

Fritidshemsverksamheten är
avgiftsbelagd och maxtaxa tillämpas. För
mer information se  
sollentuna.se/reglerochavgifter.
Inför höstterminen 2021 kan ditt barn i
förskoleklass få en fritidshemsplats tidigast
från den 1 augusti 2021.

vad händer sedan?
När ansökningsperioden är slut
börjar antagningsarbetet. I mars/april
(närmare datum kommer att publiceras
på sollentuna.se) kommer du att få ett
placeringsbeslut hemskickat till barnets
folkbokföringsadress. Skolplaceringen
måste bekräftas av samtliga 
vårdnadshavare.
Har du gjort en obligatorisk skolansökan
för ditt barn ska det hemskickade
placeringsbeslutet undertecknas och
skickas tillbaka till skolan. Har du ansökt
om skolplats för ditt barn för att ni flyttar
in till kommunen eller om barnet ska
byta skola, ska samtliga vårdnadshavare
acceptera skolplaceringen via kommunens
e-tjänst. Information om detta följer med
placeringsbeslutet.



Sollentuna kommun

191 86 Sollentuna

Tfn: 08-579 210 00

Besöksadress: Aniaraplatsen 2

E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

www.sollentuna.se

Besök sollentuna.se/skolansokan eller kontakta  
kontaktcenter via telefon: 08579 210 00 eller epost:  
kontaktcenter@sollentuna.se.

Information on the school application in English 
sollentuna.se/skolansokaneng

Macluumaadka codsiga iskuulka oo af Somali kuqoranon 
sollentuna.se/skolansokansom 

  
sollentuna.se/skolansokanper 

  
sollentuna.se/skolansokanara 

  
sollentuna.se/skolansokandar

För mer information

Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
Tfn: 08-579 210 00
Besöksadress: Turebergs torg 1
e-post: kontaktcenter@sollentuna.se
www.sollentuna.se


