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Barn- och
utbildningsnämnden

Förändrade upptagningsområden i skolvalet till
årskurs 7 inför HT 2017
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upptagningsområde för
skolenhet Faktoriet och Fristadsskolan.
1. Elever inom Lundbyskolans upptagningsområde ges Faktoriet
som anvisad skola inför årskurs 7 från och med skolvalet inför
höstterminen 2017.
2. Elever inom Skogsängsskolans, Gillberga skolas och
Hammargärdets skolas upptagningsområden ges Fristadsskolan
som anvisad skola inför årskurs 7 från och med skolvalet inför
höstterminen 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunen är indelad i upptagningsområden till alla kommunala
grundskolor där varje skola har ett geografiskt område kring skolan.
Syftet med upptagningsområden är att garantera att alla elever har en
anvisad skola. För de yngre årskurserna F-6 är närhet en avgörande
faktor vid indelning av upptagningsområden medan det för högstadiet
kan vara en skola som ligger längre bort som blir anvisad skola.
Alla elever som är bosatta i kommunen ska tillhöra en kommunal skolas
upptagningsområde. En elev har alltid rätt till plats på anvisad skola inom
upptagningsområdet.
I samband med att skolenheten Faktoriet tillkom 2010 så delades
eleverna inom det befintliga upptagningsområdet för Stålforsskolan
mellan Faktoriet och Stålforsskolan genom ett lottningssystem till
årskurs 7. Lottningen har splittrat elever som gått i samma klass eller
skola under låg- och mellanstadiet trots att de valt samma skola inför
årskurs 7, flera klagomål har inkommit. Faktoriet bör ha ett eget
upptagningsområde för att tydligt avge vilka elever som har en anvisad
plats på skolan samt skapa möjlighet för övriga elever att även välja
denna skola likvärdigt, såsom övriga skolor, genom skolvalet.
Lundbyskolans upptagningsområde för F-6 föreslås bli
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upptagningsområde för Faktoriet 7-9. På detta sätt splittras inte elever
från skolorna i de västra stadsdelarna inför årskurs 7 om inte
vårdnadshavarna gör ett annat aktivt skolval inom ramen för det fria
skolvalet.
Då antalet elever som går på Lundbyskolan är färre än antalet
skolplatser på Faktoriet kommer det att finnas platser för elever från
andra skolor att söka inom ramen för det fria skolvalet.
Hösten 2017 kommer den nya skolenheten Fristadsskolan att vara en
del av skolvalet för årskurs 7. Den nya skolenheten ska ha ett
upptagningsområde så att det tydligt anges vilka elever som har skolan
som anvisad skola samt skapa möjlighet för övriga elever att även välja
denna skola likvärdigt, såsom övriga skolor, genom skolvalet.
Fristadsskolan föreslås bli anvisad skola för elever från
upptagningsområdena för Skogsängsskolan, Gillberga skola och
Hammargärdets skola.
Förslagen innebär sammantaget även att det frigörs skolplatser på
Djurgårdsskolan och Skogstorpsskolan samt att det finns ett visst
utrymme även på både Faktoriet och den Fristadsskolan för
nyinflyttade elever som kommer att tillkomma under den treårsperiod
eleverna går på högstadiet.
Förslagen innebär att vi har en förstärkt kapacitet för en fortsatt
elevökning under den kommande treårsperioden.
Fristadsskolan kommer även att erbjuda alla elever i kommunen att
inom ramen för det fria skolvalet välja Fristadsskolan inför årskurs 8
höstterminen 2017.
På detta sätt hoppas vi att klasstorleken på de övriga högstadieskolorna
ska kunna sänkas och att det ska finns bättre kapacitet för att klara av
en fortsatt inflyttning till Eskilstuna.
Fristadsskolan planerar däremot inte ta in elever till årskurs 9 vid
starten i augusti 2017.
I samband med arbetet för att tilldela upptagningsområden för ovan
nämnda skolenheter har Trafikavdelningen på
stadsbyggnadsförvaltningen varit inkopplad för att i ett tidigt skede
vara med och planera för verksamhet som berörs av dessa
förändringar. De har tittat särskilt på skolskjutsarna och har gjort
bedömningen att ovanstående förändringar inte kommer att påverka
kostnadsbilden för skolskjutsarna i allt för betydande omfattning.
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