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Information om obligatorisk
förskoleklass
Informationen riktar sig till dig som arbetar vid skola eller
förskola i Stockholms stad eller vid fristående verksamhet.

Bakgrund
Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från och med det
år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklassen
obligatoriskt från och med höstterminen 2018.1
Förskoleklassen behålls som skolform och verksamheten kommer
även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag.
Syftet med förskoleklassen är bland annat att göra övergången
mellan förskola och skola lättare.
Den tioåriga skolplikten är därmed indelad i ett år i förskoleklass
och nio år i grundskola.

Obligatorisk förskoleklass
Den stora förändringen innebär att förskoleklassen nu är
obligatorisk och att eleverna därför har skolplikt. Redan idag går
98 procent av sexåringarna i förskoleklassen. Ändringen innebär
bland annat att elever i förskoleklass behöver följa skolans rutiner
för frånvaro.
En annan effekt av att förskoleklassen blir obligatorisk är att
hemkommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts enligt skollagen
på motsvarande sätt som gäller för elever i grundskolan.
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Se prop. 2017/18:9.
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Tidigare skolstart
Börja tidigare i skolformen förskoleklass
Det är möjligt att börja tidigare i förskoleklass. Detta är dock
ingen rättighet, utan vårdnadshavarna måste ansöka om detta hos
huvudmannen för utbildningen. För barn som vill börja i
Stockholms stads skolor är det rektor som fattar beslutet.
En elev som påbörjat förskoleklassen ett år tidigare fortsätter
normalt även vidare till grundskolan eller grundsärskolan ett år
tidigare.
Börja direkt i skolformen grundskola
Det är också möjligt att, under vissa förutsättningar, börja direkt i
grundskolan utan att ha fullgjort utbildning i förskoleklassen, dvs
att eleven börjar med en årskull som är ett år äldre än den hon
eller han egentligen tillhör. Tidigare var det en rättighet att börja
tidigare i grundskolan om vårdnadshavarna ville det. Den
rättigheten är nu borttagen och rektor fattar istället beslutet, efter
prövning av barnets förutsättningar att börja direkt i grundskolan.
Beslutet kan inte överklagas.

Uppskjuten skolplikt
I vissa fall är det möjligt att börja förskoleklass ett år senare.
Frågan om uppskjuten skolplikt blir nu aktuellt i förskoleklassen
istället för i årskurs 1 i grundskolan eller grundsärskolan. Precis
som tidigare sker en prövning av detta efter ansökan av båda
vårdnadshavarna. Beslutet om uppskjuten skolplikt kommer att
fattas av enheten för ersättning och skolplikt vid
utbildningsförvaltningen och kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd. På stockholm.se/sokaskola finns mer
information om uppskjuten skolplikt samt länk till den blankett
som vårdnadshavare ska använda när de ansöker om uppskjuten
skolplikt för sitt barn.
Om barnet beviljas uppskjuten skolplikt har hon eller han rätt att
gå kvar i förskolan. Då bör vårdnadshavarna kontakta sin
förskola om detta.
De barn som fyller sju år under 2018 omfattas inte av de nya
bestämmelserna. Deras skolplikt inträder fortfarande vid sju år
och skolplikten fullgörs genom att de börjar i grundskolan. Även
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dessa kan ansöka om uppskjuten skolplikt och då fattar rektor
beslutet precis som tidigare.

Elever som tillhör grundsärskolans
målgrupp
Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och bedömts
tillhöra målgruppen för grundsärskolan får börja fullgöra
skolplikten direkt i grundsärskolan om vårdnadshavarna begär
det hos hemkommunen.
Om vårdnadshavarna önskar det, har en sådan elev dock rätt att i
stället börja i förskoleklass.

Frågor från vårdnadshavare
Frågor om förändringarna kring beslutet om att förskoleklassen
blir obligatorisk kan hänvisas till Kontaktcenter på 08-508 11 550
eller kcskola@stockholm.se.

