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I TÄBY

Vi vill utveckla vårt system för antagning och köhantering i
grundskolan
Det fria skolvalet och friskolornas antagning av elever har under den senaste tiden varit
föremål för debatt i media. Det handlar om vissa problem med selektering av elever, på ett
sätt som inte stämmer med skollagen. Alliansen i barn- och grundskolenämnden (BGN)
värnar starkt den valfrihet som byggts upp inom förskola och skola. I Täby har vi under lång
tid haft ett gemensamt system för skolval och val till förskola som omfattar samtliga skolor,
såväl kommunala som fristående. Vårdnadshavare och elever gör sina val i systemet, men
varje verksamhet ansvarar för sin egen kö och tar emot sina egna barn och elever.
Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten i Täby och ett led i detta är att stärka förtroendet för
hur antagningen sker till våra skolor så att våra medborgare känner att det finns en transparens
i hur systemet fungerar och känner trygghet i att våra skolor och förskolor är till för alla barn
och elever, oavsett huvudman. Vi vill betona att det är vårdnadshavare och elever som väljer
sin skola, inte tvärtom. Därför vill vi utreda hur vi kan utveckla vårt system för skolval,
antagning och köhantering så att detta uppnås. Redan till kommande skolval ska Täby ha tagit
ett steg på vägen mot ökad transparens kring köhantering och antagning och bjuder in alla
våra fristående skolor att medverka till detta.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden ger utbildningschefen i uppdrag att:
Utveckla gemensamma principer och system för skolval som säkerställer god insyn i
antagning och köhantering för grundskolorna i Täby, såväl kommunala som fristående. I
arbetet ska de fristående skolornas medverkan uppmuntras. I ett första steg ska en lösning
inför skolvalet 2014 tas fram som sedan kan vidareutvecklas ytterligare.
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