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Revidering av upptagningsområde för elever i skolår F-6 i Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20, §74, om en förändrad 
skolorganisation från och med höstterminen 2017 i Gislaved och 
Smålandsstenar som innebär att tidigare F-6 skolenheter kommer att inrättas 
som F-3 eller 4-6 enheter.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om skolupptagningsområden. Det 
innebär att elever som bor i ett bestämt geografiskt område anvisas en 
hemskola där de har rätt att få plats och dit de är berättigade till skolskjuts, i de 
fall de uppfyller övriga kriterier för rätten till skolskjuts.  
 
Grundregeln för elevers placering vid en skolenhet är att eleven ska placeras 
vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att de ska gå. Om den 
önskade placeringen innebär att en annan elevs berättigade krav på en placering 
nära hemmet åtsidosätts ska eleven placeras vid en annan skolenhet. Det är 
endast om den önskade placeringen medför betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen som kommunen får frångå önskemål 
om val av skola (Skollagen 10 kap. 30§). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20, §74, att fastställa nya 
upptagningsområden enligt följande: 
- Gislaved 

Sörgårdsskolan omfattar området väster om Nissan, söder om 
Trädgårdsgatan, samt Trasten och Lundegårdsområdet. 
Gyllenforsskolan omfattar området öster om Nissan samt området norr 
om Trädgårdsgatan/Trasten och elever från landsbygden. 
Gullviveskolan omfattar hela Gislaveds tätort med omgivande landsbygd. 

 
- Smålandsstenar med omgivande landsbygd utgör Åtteråsskolans  

upptagningsområde för årskurs F-3 och Villstadskolans 
upptagningsområde för årskurs 4-6. 

 
Efter ytterligare analys av elevunderlaget föreslås en revidering av 
upptagningsområdet i Gislaved avseende elevfördelning mellan Sörgårdsskolan 
och Gyllenforsskolan. 
 
Sörgårdsskolan F-3 
Upptagningsområdet utgörs av området väster om Nissan, söder om 
Trädgårdsgatan, samt Västergatan och Lundegårdsområdet samt 
skolskjutselever från södra och sydvästra landsbygdsområdet. Skolenheten 
beräknas få ca 250 elever. 
 
Gyllenforsskolan F-3 
Upptagningsområdet utgörs av området öster om Nissan samt området norr 
om Trädgårdsgatan/Traststigen och elever från nordvästra, norra och östra 
landsbygdsområdet. Skolenheten beräknas få ca 250 elever. 

 
Redovisade upptagningsområden kan komma att revideras om ett förändrat 
mönster av bosättning i tätorten innebär en snedfördelning av elevantal mellan 
skolenheterna. 
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Bu §145 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-06-20, §74. 
Tjänsteskrivelse inklusive kartbilaga, daterad 2016-11-23. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-28, §86. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-12-01. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa upptagningsområden från och med höstterminen 2017 för 

Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan enligt följande: 
Sörgårdsskolan F-3 
Upptagningsområdet utgörs av området väster om Nissan, söder om 
Trädgårdsgatan, samt Västergatan och Lundegårdsområdet samt 
skolskjutselever från södra och sydvästra landsbygdsområdet.  

 
Gyllenforsskolan F-3 
Upptagningsområdet utgörs av området öster om Nissan samt området 
norr om Trädgårdsgatan/Traststigen och elever från nordvästra, norra 
och östra landsbygdsområdet. 
  
 

Expedieras till: 
Berörda skolor 
Skolskjutssamordnare  
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