
 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till förskoleklass läsåret 2023/2024 

 
Vi hälsar dig och ditt barn välkommen till skolans värld. 

 
Det är dags för ditt barn att börja förskoleklass till hösten. 

 
Anmälan 

Ni anmäler ert barn via e-tjänsten Skolval 2023 som du hittar på www.vellinge.se/dittskolval. E-
tjänsten är aktiverad från och med den 11 januari. Sista dag för anmälan till förskoleklass är den 
1 februari 2023. Ev. komplettering till ansökan lämnas in senast detta datum. 

 

Ni som vårdnadshavare behöver ha BankID tillgängligt för att kunna signera i e-tjänsten. 

Tänk på att båda vårdnadshavare måste signera. Mer information om BankID finns 

på http://e-legitimation.se .Om du/ni av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan ni 
mejla skolval@vellinge.se för att få hjälp. 

 
När ni loggar in på e-tjänsten Skolval 2023 på vellinge.se kan ni se vilken närskola ert barn 

tillhör. Accepterar ni den erbjudna platsen anger ni den skolan som förstahandsval i anmälan. 

Om ni önskar annan skola än den anvisade ska ni ange ett första-/andra- och tredjehandsval. 

Om ert barn fått plats på en fristående skola anger ni det i e-tjänsten. 

 

Om barnet ska flytta till ny adress inom Vellinge kommun mellan 11 januari 2023 – 15 juni 2023 

så ska du skicka in kopia på det nya bostads- eller hyreskontraktet tillsammans med din 

skolansökan. Vi kommer då ta hänsyn till den nya adressen i samband med handläggningen av 

din ansökan. 

 
Placering efter val 

De kommunala skolorna kommer efter anmälningstidens utgång att gemensamt se över 

 
Skolval inför läsår 2023/2024 

http://www.vellinge.se/dittskolval
http://e-legitimation.se/
mailto:skolval@vellinge.se
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anmälningarna och placera samtliga barn på en skola utifrån de riktlinjer som finns att läsa i 

”Ditt skolval”. Besked om placeringsskola kommer i månadsskiftet mars/april digitalt via 

”Mina sidor” på vellinge.se. 

 
Mer information 

Om ni vill veta mer om förskoleklass så hittar ni ytterligare information på skolornas sidor på 
www.vellinge.se/dittskolval. Öppet hus arrangeras under januari månad, för mer information se 
vellinge.se.  

 
Inskolning och föräldramöte 

När skolplaceringarna är klara kommer ni att få uppdaterad information från skolan. 

 
Om du har frågor 

Har du frågor om anmälan till förskoleklass är du välkommen att mejla skolval@vellinge.se.    Om 
du har frågor som rör en särskild skola kan du kontakta skolan genom de kontaktuppgifter som 
finns i det bifogade brevet ”Ditt skolval”. 

 
Har du frågor av allmän karaktär är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt på 
040-42 50 00. 

http://www.vellinge.se/dittskolval
mailto:skolval@vellinge.se

