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Skolval till årskurs 7 

Nu är det snart dags för ditt barn att börja årskurs 7, det innebär att du som 

vårdnadshavare ska göra ett skolval.  

Skolvalet till läsåret 2022/2023 är öppet 1-14 februari. 

Så här väljer du skola 

• Logga in med e-legitimation i e-tjänsten för skolval på 

karlstad.se/valavskola. Har barnet flera vårdnadshavare måste 

samtliga logga in och godkänna valet. 

• Du kan välja flera skolor och rangordna dem i den ordning du önskar.  

• I månadsskiftet mars/april får du besked om vilken skola ditt barn fått 

plats på. 

• Är du inte nöjd med ditt barns placering kan du ansöka om skolbyte i 

nästa skolbytesperiod i april. 

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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Ditt barn har alltid en garantiskola 

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje 

område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är 

garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska 

en annan skola. Om en skola har fler sökande än det finns platser så används 

kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. 

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får 

följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta 

skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand 

går till de elever som har skolan som garantiskola. 

Skolskjuts 

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten 

till skolskjuts upphöra. Om ni har flyttat under barnets skoltid men har valt 

att gå kvar på den tidigare garantiskolan, eller om ni redan valt en skola som 

inte är garantiskola har ni inte rätt till skolskjuts från er nuvarande adress. 

Fristående skolor 

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även 

behöva ställa ditt barn i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på 

skolornas egna hemsidor.  

Vill du välja Backa friskola eller Nordic International School i skolvalet 

måste du först ställa ditt barn i deras kö. Sedan gör du ansökan i e-tjänsten på 

samma sätt som till en kommunal skola. Skolval till övriga fristående skolor 

görs direkt till respektive skola. 

Om ditt barn idag går på en fristående skola och önskar att fortsätta där i 

årskurs 7 så behöver du inte göra något aktivt skolval. 

Mer information 

Du hittar mer information om skolvalet på karlstad.se/valavskola. Där har 

vi samlat frågor och svar, kontaktuppgifter till skolor, kartvyer där du ser 

vilken som är ditt barns garantiskola, kommunens urvalsgrunder, kriterier för 

skolskjuts och annan relevant information. 

 

När det närmar sig skolstart får du mer information från ditt barns skola. 

Har du frågor eller behöver hjälp? 

Du är alltid välkommen att höra av dig till kommunens Kontaktcenter. 

Besöksadress: Västra Torggatan 26 

Telefon 054-540 00 00, tonval 2 

E-post: karlstadskommun@karlstad.se 
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