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Barn- och
utbildningsnämnden

Förändrade upptagningsområden
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förändring av
upptagningsområden för barn bosatta inom upptagningsområden för
skolenheterna Gökstensskolan, Edvardslundsskolan,
Lagersbergsskolan, Fröslundaskolan, Djurgårdsskolan, Slottsskolan,
Skiftinge hus skola samt Ärstaskolan.
A. Eleverna inom stadsdelsområde TorshällaNorra samt
TorshällaSyd ska från och med höstterminen 2017 ha en
anvisad skola (Gökstensskolan alt. Edvardslundsskolan). Se
bilaga A.
B. Elever inom stadsdelsområde Hagnesta ska från och med
höstterminen 2017 ges Djurgårdsskolan som anvisad skola från
och med F-klass.
Elever inom stadsdelsområde Öster, nyko 5231 och 5233 ska
ges Slottsskolan som anvisad skola från och med F-klass
höstterminen 2017.
Elever inom stadsdelsområde Öster nyko 5232, 5234 och 5235
ska ges Djurgårdsskolan som anvisad skola från och med Fklass höstterminen 2017. Se bilaga B.
C. Elever inom stadsdelsområde Ärsta, nyko 4242 ska ges
Skiftinge hus skola som anvisad skola från och med F-klass
höstterminen 2017.
Elever inom stadsdelsområde Skiftinge, nyko 4121 och 4122
ska ges Ärstaskolan som anvisad skola från och med F-klass
höstterminen 2017. Se bilaga C.
D. Elever inom stadsdelsområde Råbergstorp, nyko 7154 ska från
och med F-klass höstterminen 2017 ges Fröslundaskolan som
anvisad skola och elever boende på nyko 7210 ska från och
med F-klass höstterminen 2017 ges Lagersbergsskolan som
anvisad skola. Se bilaga D.

Ärendebeskrivning
Kommunen är indelad i upptagningsområden till alla kommunala
grundskolor där varje skola har ett geografiskt område kring skolan.
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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 Torshälla fusioneras med Eskilstuna så behöver vi
säkerställa likvärdighetsprincipen vilket innebär att alla elever boende i
Torshällas stadsdelsområden TorshällaNorra samt TorshällaSyd ska ha
en anvisad skola för F-klass vilket de idag saknar.
Gällande Stadsdelsområde Råbergstorp, Öster och Hagnesta så ska
nyckelkoderna inom dessa områden delas upp och ges en anvisad skola
så att det är klart och tydligt vilken skola eleverna inom respektive
område tillhör.
Gällande upptagningsområde för Skiftinge hus skola samt Ärstaskolan
så ska gränserna ändras så att det bättre överensstämmer med naturliga
barriärer samt närhetsprincipen.
Detta kommer att leda till en bättre administration samt bättre
planeringsförutsättningar för såväl skolchef, lokalplanerare, controller
för barn- och elevvolymer samt Eskilstuna direkt (skolvalet).
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