Information om vår antagning och vår kölista
Skolvalet gör du i december – januari
Centrumskolan tar emot barn till vår förskoleklass, dvs. till höstterminen det år som ditt barn fyller
sex.
I januari – februari genomförs skolvalet i Helsingborgs kommun inför nästkommande läsår och även
om Centrumskolan är en fristående skola med egen kölista så måste du göra ett aktivt val och välja
Centrumskolan som ett alternativ, för att din tidigare intresseanmälan ska aktualiseras!
Det är Helsingborgs kommun som registrerar ditt ”skolval” inför starten i förskoleklassen, men det är
Centrumskolan som fördelar platserna utifrån våra antagningsprinciper.
Läs mer om skolvalet på Helsingborgs kommuns hemsida www.helsingborg.se/skolval.

Intresseanmälan till Centrumskolans kölista
Anmälan ska göras via webbformuläret på www.centrumskolan.se och alla anmälningar bekräftas
med ett mejl när dessa registrerats.
Vid antagningen till Centrumskolan tillämpas ködatum och syskonförtur som urvalsprinciper.
Fördelningen av dessa principer varierar med antalet syskonförturer som är anmälda det aktuella
året.
Som ködatum räknas det datum vi mottagit din anmälan. Vi bekräftar inom kort din anmälan med epost. Du ska höra av dig om du av någon anledning inte fått en bekräftelse eller om den innehåller
felaktiga uppgifter om ditt barn. Kopian är ditt kvitto på din anmälan. Glöm inte meddela oss om du
flyttar, byter telefonnummer etc. Meddela också om du inte längre önskar stå kvar i kö.
Centrumskolans tillämpade syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som redan
går på skolan. Du måste dock alltid ansöka om plats för yngre syskon. Om det barn som går på
Centrumskolan slutar innan något syskon hinner börja, förlorar syskonet sin förtursrätt. Om syskonet
då inte stått i kö, förloras värdefull kötid.
Observera att syskonförtur endast kan tillämpas för äldre syskon i mån av plats.
Antagningarna till höstterminen genomförs under perioden december-mars. Du som erbjuds plats
ombes inom 10 dagar efter informationsträff/informationssamtal svara om du vill utnyttja den
reserverade platsen eller ej. Därefter påbörjas reservantagningarna.
Tackar du Nej till en plats till vår sexårsverksamhet kan du stå kvar i kö, men det garanterar inte en
plats i framtiden.
Om ditt barn inte blir antaget som sexåring står du kvar i kön så länge du önskar eller tills du blir
erbjuden plats.
Centrumskolan behandlar de uppgifter du lämnat vid anmälan i vårt interna datasystem.
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