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Ansökan att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år 

   Tidigare skolstart 
 
 
 
 
 
 
 

Utgångspunkten är att ett barn ska börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 6 år. Om 

barnets vårdnadshavare önskar det får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är yngre, 

men det är inte en rättighet. 

Av 7 kap. 11 § skollagen framgår att om det finns särskilda skäl kan barnet få börja förskoleklass det år 

barnet fyller fem år. 

Beslut om att ta emot ett barn i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år 

fattas av grundskolechef på delegation enligt p. 2.5. 

 

Personuppgifter 
Barn för- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Adress Postadress 

Vårdnadshavare för- och efternamn Personnummer (10 siffror) Telefon dagtid 

Vårdnadshavare för- och efternamn 
 

Personnummer (10 siffror) Telefon dagtid 

 

Motivering till ansökan 
 Anledning till ansökan om tidigare skolstart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Val av skola 

 
 

Nuvarande förskola 

 
 

Skolans namn (det är inte säkert att kommunen kan erbjuda plats här) 

Förskolans namn 
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Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 

Undertecknad ansökan till kommunal skola i Varbergs kommun skickas till Varbergs Kommun, Förskole- 

och grundskoleförvaltningen, 432 80 Varberg.  

 

I de fall ansökan är till kommunal skola i annan kommun eller fristående skola i kommunen eller i annan 

kommun skickas ansökan till respektive skola för bedömning och beslut. 

 
 
 

Beslut av grundskolechef 

Ansökan beviljas Ansökan avslås 

Motivering till beslut 

 

 

 

 

 

Ort och datum 

Underskrift grundskolechef Namnförtydligande grundskolechef 

 
Information om personuppgifter  

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för de 

personuppgifter som behandlas i blanketten är förskole- och grundskolenämnden. Du kommer i kontakt 

med förskole- och grundskolenämnden via Varberg direkt 0340-880 00 eller via e-post: fgn@varberg.se. 

Kommunens dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@varberg.se. Mer information om behandling av 

personuppgifter hittar du på kommunens hemsida. https://varberg.se/personuppgifter 
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