
Dags att söka skola läsåret 2021/2022
Ansökningsperiod 7 januari – 3 februari 2021



Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2021/2022
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Sök information om våra skolor 

digitalt! huddinge.se/sokaskola

samt på respektive skolas 

hemsida. 



Välkommen till Mörtviksskolan!

Med eleven i centrum – för en lärandemiljö, trygghet, delaktighet 
och allas lika värde

På Mörtviksskolan är det en stödjande lärmiljö som:

• utmärks av ett förhållningssätt som visar på tolerans och respekt för 
medmänniskor

• präglas av ett förtroendefullt klimat mellan vuxen och elev och mellan elev och 
elev

• utgår från elevers delaktighet som en naturlig del av verksamheten
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•Här möts 400 elever – från förskoleklass till årskurs 6 – i en 
stimulerande miljö som lockar till lärande. 

•Mörtviksskolan har en härlig skolgård med mycket natur och 
lekplatser.

•Läsåret 2020/2021 har vi 16 klasser på skolan. Bland dessa finns en 
klass i grundsärskolan. 

•På Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers 
trygghet och lärande. 
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Förskoleklass – vad är det? 

• Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan.

• Obligatorisk sedan hösten 2018. Vi är strikta med att bevilja ledighet

• 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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Mörtviksskolans förskoleklasser 21/21 

• 2 stycken förskoleklasser

• 5-6 pedagoger (Förskolelärare och barnskötare)

• Skoldag  ca 08:00-13:00
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Så här arbetar vi

• Förskoleklassverksamhet
• Fritidshemsverksamhet
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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 Solfagraskolan

Tomtbergaskolan

Utsäljeskolan

Visättraskolan

Ängsnässkolan 



Huddinge kommuns pedagogiska plattform 

I Huddinge kommuns förskolor och skolor har vi en gemensam syn på 
pedagogiskt ledarskap och lärande som definieras i vår pedagogiska plattform. 
Denna beskriver vad som förväntas av oss som arbetar här och vad varje barn 
och elev ska få möta i våra verksamheter varje dag. 

Den pedagogiska plattformen anger kriterier för vad som är en: 
• Stödjande lärmiljö 

• Professionell pedagog 

• Professionell skolledare 
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Att gå i förskoleklass på Mörtviksskolan

Förskoleklassen ska ge eleverna en bra grund för den fortsatta skolgången. Vi 
vill skapa trygghet, nyfikenhet samt vilja och lust att lära. Vi arbetar med den 
sociala utvecklingen så väl som med kunskapsutvecklingen. 
Mycket lärande sker genom leken.
En grundförutsättning för att lära är att känna trygghet i gruppen så detta är något 
vi lägger stor vikt vid, särskilt vid uppstarten.

Vi är i samma lokaler med samma personal hela dagen och har därför inte en 
traditionell indelning mellan skola och fritids. 
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Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet 

• 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 417 kr/månad (januari 2021)

• Behov anges i samband med att du söker skola.

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

Mörtviksskolan har fritidshem som är knutna till arbetslagen, samt öppnings- och stängningsfritids 
där vi är tillsammans i början och slutet av dagen.

Personalen på fritidshemmen samverkar med lärarna och följer barnen stora delar av dagen. 
Fritidshemmen har egna lokaler och en fin utemiljö som ger rika möjligheter till lek och rörelse, 
naturupplevelser och skapande arbete. På fritidshemmen utförs planerade aktiviteter så som bild 
och form, uteaktiviteter, rörelse och musik med mera. Det finns alltid utrymme för mycket lek och 
fritt skapande.
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Ansökan – Söka skola läsåret 2021/2022

• Ansökningsperiod 7 januari-3 februari 2021

• 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 - servicecenter@huddinge.se eller  08-535 300 00
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Urval och placering – Söka skola läsåret 2021/2022

• Eleven måste vara folkbokförd i Huddinge kommun senast den 3 februari 2021 
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  

• Placeringsbesked skickas ut i mars 2021.

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

14

https://www.huddinge.se/sokaskola/regler-for-urval/


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 2021.

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

• 18 augusti 2021, 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  -
servicecenter@huddinge.se eller  08-535 300 00
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