
Dags att söka skola läsåret 2023/2024
Ansökningsperiod 9 januari – 5 februari 2023



Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2023/2024
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Sök information om våra skolor 
digitalt! huddinge.se/sokaskola
samt på respektive skolas 
hemsida. 
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Välkommen till Mörtviksskolan!

• Mörtviksskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i 
Skogås. På skolan går idag ca 360 elever.

Vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt, vilket främjar kunskapsutvecklingen i 
alla ämnen. Närhet till skog och sjö ger möjligheter till lärande och gemensamma 
upplevelser i naturen.

Våra ledord lärande miljö, trygghet, delaktighet och allas lika värde ligger till 
grund för vårt arbete. Det främjar ett skolklimat där alla elever ska känna sig 
trygga, inkluderade och respekterade. På Mörtviksskolan ser vi olikheter som 
styrkor där alla ska ges verktyg för att utvecklas maximalt utifrån sina 
förutsättningar.
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Förskoleklass – vad är det? 

• Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan.

• Obligatorisk sedan hösten 2018.

• Tre timmars verksamhet varje dag. 

• Ett stort inslag av skapande arbete och lek, inne och ute.

• Den som börjar i förskoleklass behöver inte söka ny skola inför årskurs 1. 
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Byta till skola med 
högre årskurser
• Alla grundskolor i Huddinge 

kommun har inte alla årskurser. 

• Vårdnadshavare till barn som ska 
börja årskurs 4 eller 7 och idag går i 
en skola där den årskursen inte 
finns måste söka ny skola. 
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Vem ska söka till en skola med en högre årskurs? 
Du ska söka ny skola för ditt barn om hen går i:

Årskurs 3 Årskurs 6 

Grindstuskolan Edboskolan

Hörningsnässkolan Kästaskolan

Kräpplaskolan Mörtviksskolan

Långsjöskolan Sjötorpsskolan

Skansbergsskolan Skogskällan

Stenmoskolan Snättringeskolan

Vårbackaskolan Stensängsskolan

Solfagraskolan
Tomtbergaskolan

Utsäljeskolan
Visättraskolan
Ängsnässkolan 



Fritidshem 

• Fritidshem för barn i åldrarna 6-9 år.
• Kostnad fritidshem, maxtaxa

• Öppen fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år. 
• Kostnad öppen fritidshemsverksamhet, fast avgift 470 kr/månad (januari 2023)

• Du ansöker till fritids när du vet vilken skola ditt barn kommer att börja på.

• Elev kan gå på fritidshem eller öppen fritidshemsverksamhet från den 1 augusti 
under förutsättning att vårdnadshavare ansökt om plats.

• Ytterligare information om fritids hittar du här: 
https://www.huddinge.se/forskola-skola/fritidsverksamhet/
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Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet på 
Mörtviksskolan

• Fritidshemmets verksamhet bedrivs på skolan och vi har flera avdelningar. 
• Vi har öppet mellan 6.30-18.00 

Vi organiserar vår verksamhet efter ett årshjul som 
• är grundad i läroplanen
• är varierad och innehållsrik
• är anpassad efter elevernas behov och intressen
• ska par kreativa och nytänkande individer
• väcker elevernas lust till fysisk aktivitet och hälsa
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Ansökan – Söka skola läsåret 2023/2024

• Ansökningsperiod 9 januari-5 februari 2023

• Ansökan sker via e-tjänst. Länk finns på huddinge.se/sokaskola

• E-legitimation (BankID/Mobilt BankID) krävs för att kunna söka via e-tjänsten. 

• Om du inte har e-legitimation eller behöver annan hjälp med att ansöka, 
kontakta Huddinge servicecenter.

8



Urval och placering – Söka skola läsåret 2023/2024

• Eleven måste vara folkbokförd i Huddinge kommun senast den 5 februari 2023 
för att kunna ingå i placeringsprocessen.

• Placeringsarbetet utgår från skollagen och kommunens riktlinjer. Vid placering 
utgår kommunen ifrån 

• Vårdnadshavarnas önskemål 
• Närhetsprincipen, kommunens urvalsgrund om relativ närhet  
• Syskonförtur – om syskonet går i förskoleklass-årskurs 3  

Läs mer om urvalsprinciper för placering på: https://www.huddinge.se/sokaskola/regler-for-urval/

• Placeringsbesked skickas ut i mars 2023.
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Skolbyte

• Efter placeringsbeskeden skickats ut finns det möjlighet att ansöka 
om skolbyte. 

• Skolbyte genomförs endast i mån av plats.

• Om skolbyte beviljas börjar eleven i den nya skolan till skolstart i 
augusti 2023.

• Om skolbyte inte beviljas behåller eleven sin plats på skolan ni fick 
besked om i mars.
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Skolstart

• 22 augusti 2023, se läsårsdata på 
huddinge.se för detaljerad information: 
https://www.huddinge.se/forskola-och-
skola/grundskola/grundskolans-lasar/

• Mer information får du från skolan där ditt 
barn fått plats.
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Mer information

• huddinge.se/sokaskola
Fördjupad information om att söka skola samt 
information på andra språk 

• huddinge.se
Mer information om fritidshem, skolskjuts, 
modersmål och grundsärskola, riktlinjer etc.

• Huddinge servicecenter
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