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Ditt skolval 

 

Välkommen att välja skola!  

 

Höstterminen det år ditt barn fyller sex år så ska hen börja i förskoleklass.  

Du som vårdnadshavare kan välja skola fritt, bland såväl kommunala som fristående 

skolor, men elever som bor inom skolornas närområde har förtur. Alla elever är 

garanterade en förskoleklassplats inom sitt närområde.   

 

Den skola ditt barn placeras på kommer att vara den skola där hen sedan går i 

grundskolan.  

 

Nedanstående riktlinjer gäller för skolval till kommunala skolor inom Vellinge 

kommun. För fristående skolor gäller de regler som finns i respektive fristående 

skolas beslut från Skolinspektionen. 

 

Enligt Skollagen 2010:800 kap 9, 15 § gäller för förskoleklass ”En elev skall 

placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att 

eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 

berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 

kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får annars frångå 

elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra 

att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
 

 

Riktlinjer för placering av barn i förskoleklass i Vellinge 
kommuns kommunala skolor  

 
Då antalet barn i årskullarna varierar så kan gränserna för skolornas närområden 

förändras från ett läsår till ett annat. Utgångspunkten för aktuell gränsdragning är att 

fördelningen av elever mellan kommunens skolor sker genom ett organisatoriskt 

och ekonomiskt helhetsperspektiv. Aktuell gränsdragning, beslutad av rektorerna, 

hittar du på Vellinge kommuns hemsida, www.vellinge.se/dittskolval . 

 

Du som vårdnadshavare lämnar in önskemål om skola. Du kan önska skola i första, 

andra och tredje hand. 

 

• I första hand gäller närområdet. Alla elever som bor i aktuellt närområde 

är garanterad plats på närområdesskolan. 

 

• I andra hand gäller syskonförtur (elevens syskon ska då gå i skolans 

grundskola innevarande och kommande läsår. Syskonförtur omfattar även 

barn som inte är biologiska syskon, men boende i samma hushåll och 

folkbokförda på samma adress). Syskonförtur innebär att om eleven inte bor 

inom närområdet men har syskon på skolan, så har eleven rätt att få gå på 

skolan i mån av plats.  

 

http://www.vellinge.se/dittskolval
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• I tredje hand gäller kortaste avstånd mellan hemmet och skolan, vilket 

innebär att om det är fler elever som önskar gå på en skola och har syskon 

på skolan, så ska den elev som har kortaste avståndet (air distance) få 

platsen.   

 

Om rektor bedömer att alldeles särskilda skäl finns för att ett barn skall 

placeras vid en namngiven skola får rektor göra undantag från de lokala 

riktlinjerna.  

 

Om det finns fler önskemål om platser på en skola än vad skolan kan ta emot, 

placeras barnen i ett kösystem där turordningen går efter syskonförtur enligt 

riktlinjerna samt kortaste avstånd mellan hemmet och skolan. Kösystemet inför nytt 

läsår upprättas efter sista dagen för skolvalsansökan. 

 

 

Om du önskar att ditt barn skall gå i fristående skola 
 

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass i en fristående skola, inom eller 

utanför kommunen, kontaktar du själv den aktuella fristående skolan. Meddela även 

Vellinge kommun detta önskemål via e-tjänsten Skolval 2023. 

 

 

Tider att hålla koll på 

 

1 februari: sista dag att ansöka om plats. 

 

Månadsskiftet mars/april: Besked om var ditt barn fått plats skickas ut digitalt via 

”Mina sidor” på vellinge.se.  

 

 

Om du inte är nöjd med placeringen 
 

För frågor om ditt barns placering hänvisas du i första hand till rektorn på skolan 

där ditt barn fått plats.   

 

Om du vill komma i kontakt med Vellinge kommun så skicka ett mejl till 

skolval@vellinge.se så får du hjälp.  
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Skolor i Vellinge kommun 
 
I Vellinge kommun finns nio kommunala grundskolor och fem skolor som drivs i 

fristående regi.  

I väntan på nya lokaler bedriver Henriksdalskolan verksamhet i paviljonger på 

Sandeplanskolans område under läsåret 23/24. Hököpinge skola bedriver idag sin 

verksamhet i paviljonger på Herrestorps område men beräknar flytta in i sin nya 

skola till läsåret 23/24. 

Här nedanför hittar du alla grundskolor i Vellinge kommun. 

 

Kommundel Vellinge- Månstorp 
 

Herrestorpskolan (kommunal) 
Adress: Vattentornsgatan 10, 235 37 Vellinge. Rektor Carin Davidsson, 040-42 50 

20, Administratör Anette Winqvist, 040-635 42 94 

 

Hököpinge skola (kommunal) 
Adress: Vattentornsgatan 10, 235 37 Vellinge. Rektor Cecilia Palm, 040-42 51 65, 

Administratör Jessica Green: 040-42 51 76 
 

Södervångskolan (kommunal) 
Adress: Trelleborgsvägen 29, 235 22 Vellinge. Rektor Ulf Andersson, 040-42 50 

68, Administratör Lisa Wallis, 040-42 50 11 
 

Framtidskompassen i Vellinge (fristående) 
Adress: Assarsgatan 8, 235 33 Vellinge. Rektor Jessica Håkansson, 040-685 38 01, 

Administrativ chef Cecilia Cederborg, 040-685 38 00 

 

Framtidskompassen Västra Ingelstad skola (fristående) 
Adress: Västra Ingelstad skola, Landsvägen 374, 235 41 Vellinge. Rektor Lotta 

Grenter, 0733-55 59 01, Administratör Camilla Svensson, 040-685 54 00 

 

Kommundel Höllviken- Ljungen 

 

Henriksdalskolan (kommunal)  
Adress: Kronodalsvägen 41, 236 33 Höllviken. Rektor Cecilia Palm, 040-42 51 65, 

Administratör Jessica Green: 040-42 51 76 

 

Ljungenskolan (kommunal) 
Adress: Storvägen 2, 236 42 Höllviken. Rektor Sofie Hardenstedt, 040-42 58 47, 

Administrativ chef Heidi Elving: 040-42 58 51 

 

Sandeplanskolan (kommunal) 
Adress: Kronodalsvägen 41, 236 33 Höllviken, Rektor Jenny Ljung, 040–42 

58 02, Administrativ chef Veronica Ehn: 040-42 58 05 
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Stora Hammars skola (kommunal) 
Adress: Esplanaden 7, 236 32 Höllviken. Rektor Diana Roik, 040-635 43 72, 

Administratör Pernilla Svensson-Stadlbauer, 040-42 54 51 

 
Håslövs byaskola (fristående) 
Adress: Norra Håslövs byväg 26, 235 91 Vellinge, Rektor Maria Wiktorsson, 070-

368 50 30 

 
Ängdala skolor (fristående) 
Adress: Ängdalavägen 139–20, 236 91, Höllviken. Rektor Lars Börjesson 040-678 

33 89 Expedition: 040-45 91 70 

Kommundel Skanör- Falsterbo 

 

Skanörs skola (kommunal) 
Adress: Slåttervägen, 239 31 Skanör. Rektor Annica Olson Westerlind, 040-42 55 

30, Administrativ chef Anna Karlstrand, 040-42 55 31. 

 

Tångvallaskolan (kommunal) 
Adress: Bävervägen 2, 239 41, Falsterbo. Rektor Charlotte Graham, 040-42 55 72, 

Administrativ chef Malin Rosander 040-42 55 71 

 

Skanör Falsterbo Montessoriskola (fristående) 
Adress: Tångvallavägen, 239 34 Falsterbo, Rektor Nina Sennö, 040-47 55 02 
 


