
Information about pre school 
for the year 2023-2024 
Dear Parents of children beginning pre school 2023-2024, 

You can request where you would like your child to attend school.  
With your request you are able to affect which school your child goes to. We 
proceed from your request where possible. 

All children have a right to schooling near their home. In Karlskoga Kommun this 
means that all children starting pre school 2023-2024 have the right to a 
place in a school within 3 km from the home.  If there is no school within 
three km from home then the child has the right to a place in a school where a 
school bus is arranged. 

If you would like to apply for a place at a private school you can say so in 
e-services. If that is the case you also have to contact the private school you 
are intrested in.  

The period to leave your requests for school placement is between the 6th of 
February and the 26th of February. During the application period you will find a 
link to e-services at karlskoga.se/onskaskola. 

It doesn’t matter when you apply during the application period. At karlskoga.
se/onskaskola you will also find more information about pre school  
year 2023-2024. 

Scan the QR code for more information 
about how you  express preference 

 for schools. 



Information om förskoleklass 
Läsåret 2023/2024

Scanna QR-koden för mer 
information om hur du önskar skola. 

Du som har barn som ska börja förskoleklass läsåret 2023/24 kan önska var du 
helst vill att ditt barn ska gå i skolan. Genom att önska skola har du möjlighet 
att påverka var ditt barn går i skolan. Vi utgår från dina önskemål så långt det är 
möjligt. 
 
Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Karlskoga kommun betyder det att 
alla barn som ska börja i förskoleklassen läsåret 2023/24 har rätt till en  
skolplats inom tre kilometer från hemmet. Om det inte finns en skola inom tre 
kilometer från hemmet har ditt barn rätt till plats vid en skola dit skolskjuts 
anordnas. 
 
Om du vill ansöka om plats på en fristående skola anger du det i e-tjänsten. 
Du tar också kontakt med den skola som du är intresserad av, de fristående 
skolorna har egna ansökningsprocesser. 
 
Perioden att lämna önskemål om skolplacering förskoleklass läsåret 2023/24 är 
6 februari till 26 februari. Under ansökningsperioden kommer det att finnas en 
länk till en e-tjänst på karlskoga.se/onskaskola. Det spelar ingen roll när under 
ansökningsperioden du ansöker.

På www.karlskoga.se/onskaskola hittar du mer information om att önska  
förskoleklass läsåret 2023/2024.


