
 

Ansökan om tidigare skolstart 

 

 
Uppgifter 

Barnets för- och efternamn 

 
Barnets personnummer 

 
Adress 

 
Postnummer, Ort 

 
Från och med skolår/årskurs 

 
Namn på barnets nuvarande förskola 

 
 
Underskrifter 

Datum och ort  

 
Vårdnadshavares underskrift 
 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Namnförtydligande 

 
Namnförtydligande 

 
E-postadress för bekräftelse på att kommunen mottagit ansökan 

 
 
Information 

Anledning till ansökan om tidigare skolstart: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ansöker om tidigare skolstart i förskoleklass. 
 
 Ansöker om tidigare skolstart i årskurs 1 och att få hoppa över förskoleklass. 
        Eventuell skola som barnet har/har fått en placering vid:  
 
         _______________________________________________________  
 

Ansökan gällande folkbokförda barn i Nässjö kommun måste skickas in till barn- och utbild-
ningskontoret senast den 10 januari inför det läsår som du önskar tidigare skolstart.  
Ansökan som skickas in senare kommer att avslås. 
 
Uppgifterna kommer att databehandlas. Genom att signera denna blankett godkänner jag det. 



 

Information om ansökan 

 

Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-133 90 5886-9868 212 000-0548 Bukontoret@nassjo.se 

 
 

 

 
Enligt Skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 
fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 hösttermi-
nen det år barnet fyller sex år.  
 
Vårdnadshavare ansöker om tidigare skolstart på blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. 
 
 Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av 

rektor och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förutsätt-
ningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Samråd sker mellan 
rektor i grundskola och förskola. Om en femåring tas emot i förskoleklass har eleven inte 
skolplikt men närvaroskyldighet. 

 Att börja i årskurs 1 som sexåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av 
rektor och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förut-
sättningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Ett beslut innebär att 
barnet kan hoppa över förskoleklassen. Samråd sker mellan rektor i grundskola och förskola.  

 
En ansökan om tidigare skolstart sker inte till en specifik skola utan barnet kommer att 
erbjudas en placering i en förskoleklass i närområdet, ifall ansökan beviljas.  
Erbjudandet skickas till vårdnadshavare under januari månad.  
 
I erbjudandet kommer information att finnas med om hur man som vårdnadshavare går tillväga 
om man vill ansöka om placering på en annan skola än den som erbjudits. 
Ett byte av placering är enbart möjligt om den önskade skolan har utrymme. För barn som erbju-
dits en skolplacering i förskoleklass, övergår erbjudandet till en placering i årskurs 1 vid samma 
skola.  
Rektors beslut, efter utredning, gäller för samtliga kommunala skolor och kan inte överklagas.  
 
 
Ansökan skickas till:  
Nässjö kommun  
Barn- och utbildningskontoret  
Stadshuset 
571 80  Nässjö  

 
 
Uppgifterna kommer att databehandlas.  
Genom att signera denna blankett godkänner jag det. 
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