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Ansökan om tidigare skolstart 

 

 

 

Barnets namn         

Barnets personnummer       

Gatuadress        

Postnummer och ort       

Barnets nuvarande förskola       

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

               

Underskrift    Underskrift 

__________________________________  _______________________________ 

Adress om annat än barnets   Adress om annat än barnets 

               

E-post    E-post 

               

Telefonnummer   Telefonnummer 

               

Anledning till ansökan om tidigare skolstart 

       

Ansökan gäller för tidigare skolstart i förskoleklass   ☐ 

Ansökan gäller för tidigare skolstart i årskurs 1 ☐  

  

mailto:Skola@bma.nu
https://bma.nu/solna-enskilda-montessoriskola/
https://www.instagram.com/solnaenskildamontessoriskola/?hl=sv
https://www.facebook.com/grundskola/?ref=bookmarks


 
 

Solna Enskilda Skola         
Adress: Industrivägen 16, 171 48 Solna 
Skola@bma.nu   
Webbsida  Instagram Facebook  

 
 

S
  

O
  

L
  
N

  
A  .

  E  N  S  K

  I  L
  D

  A

S   K  O  L  A

. .

Information om ansökan 

 

 

 

Enligt Skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet 

fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 

höstterminen det år barnet fyller sex år. Vårdnadshavare ansöker om tidigare skolstart på 

blanketten Ansökan om tidigare skolstart.  

 

• Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet 

fattas av rektor och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att 

vissa förutsättningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. 

Rektor ska samråda med förskolechef. Om en femåring tas emot i förskoleklass har 

eleven inte skolplikt men närvaroskyldighet.  

 

• Att börja i åk 1 som sexåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av 

rektor och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa 

förutsättningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Ett beslut 

innebär att barnet kan hoppa över förskoleklassen. Rektor ska samråda med 

förskolechef. 

 

En scannad ansökan skickas till  

E-post: skola@bma.nu 

Alternativ med post till: 

Rektor  

Solna Enskilda Montessoriskola 

Industrivägen 16 

171 48 Solna 
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