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Förteckning över matarskolor
Ärendebeskrivning
I Riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs kommun regleras bland annat
skolövergångar för elever som går på en skola där nästföljande årskurs inte finns.
Enligt riktlinjerna är det i första hand elever som har gått på en skola som är
matarskola till den mottagande skolan som ska erbjudas plats. Placering ska ske i
enlighet med förteckning över matarskolor. I den händelse den mottagande skolan
inte har plats för alla elever som gått på dess matarskola/matarskolor så sker en
inbördes prioritering av alla berörda elever som gått på den mottagande skolans
matarskola/matarskolor utifrån principen om relativ närhet.
Utifrån ovan reglering av skolövergångar i riktlinjer för skolplacering föreligger
behov för bildningsnämnden, inför sammanträde den 14 november 2018, att
fastställa förteckning över matarskolor.

Beredning
Principer för hur elever anvisas ny skola när nästkommande årskurs inte finns på
den tidigare skolan finns sedan tidigare. Bildningsförvaltningen har tagit fram
förslag på förteckning över matarskolor (se bilaga) som följer det som gäller sedan
tidigare.
Arbete pågår med uppdatering av bildningsnämndens långsiktiga lokalbehov. Som
grund för en långsiktig strategi/plan som enligt planeringen ska bli klar under våren
2019, pågår under hösten 2018 flera parallella utredningar; kapacitetsutredning,
utveckling av befolkningsprognos och utredning av skolorganisationen ur ett
pedagogiskt perspektiv. När den långsiktiga strategin/planen så småningom ska
genomföras, exempelvis genom byggnation av nya grundskolor, är det inte
osannolikt att behov uppstår att se över och revidera förteckningen över
matarskolor.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa föreliggande förslag till förteckning över matarskolor, som grund för
reglering av skolövergångar för elever som går på en skola där nästföljande årskurs
inte finns enligt fastställda riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs kommun.
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Skickas till
-

Bilagor
Förslag till förteckning över matarskolor

Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av ärendet.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
-

