Välkommen till Partilles
skolor och förskolor

Vi ger dig länkar till lärande
För dig som har barn som ska börja förskoleklass är det dags att välja grundskola.
Har du yngre barn guidar vi dig till hur du ansöker om plats inom förskola eller
pedagogisk omsorg. Du får också länkar till olika e-tjänster och information
om vad du kan läsa mer om på vår webbplats www.partille.se
Ring gärna om du har frågor! Kontakta Kundcenter på 031-792 10 00

partille.se

Välja förskola eller annan pedagogisk omsorg
Kommunal förskola eller
pedagogisk omsorg

Fristående förskola eller
pedagogisk omsorg

Du ansöker om plats för ditt barn på
någon av kommunens förskolor direkt
via vår e-tjänst. Där kan du också ansöka
om plats i pedagogisk omsorg (tidigare
familjedaghem). www.partille.se/
etjanst_forskolafritidshem

Om du vill ansöka om plats i förskola eller
pedagogisk omsorg inom den fristående
verksamheten, kontaktar du respektive
förskola eller familjedaghem direkt.
Du hittar kontaktuppgifter här:
www.partille.se/barnochutbildning

”

Partille kommun har höga ambitioner när det gäller
våra barn och unga. Vi vill att du som förälder ska
känna dig viktig och delaktig i lärandet.

Välja grundskola, fritidshem och fritidsklubb
Förskoleklass och grundskola

Fritidshem/fritidsklubb

Inför höstterminen det år ditt barn fyller
sex år erbjuds ni plats i förskoleklass. Du
som vårdnadshavare väljer önskad skola
för ditt barn under ”skolvalet”. Skolval
är en e-tjänst som finns på kommunens
hemsida www.partille.se, under januari
månad inför nästkommande läsår. Om du
eller ditt barn saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet så finns
det en ansökningsblankett för utskrift på
kommunens hemsida.
Om en viss skola inte kan ta emot alla
elever som söker plats, görs ett urval
baserat på hur nära eleverna har mellan
hem och skola.

Fritidshemmen och fritidsklubbarna tar
emot skolbarn från början av augusti det år
barnet börjar i förskoleklass till vårterminens slut då barnet fyller 13 år.
Verksamheten är öppen före och efter
skoldagen.
Fritidshemmen är en integrerad del av
skolans verksamhet och vänder sig till barn
till och med årskurs tre.
Fritidsklubbarna vänder sig till barn från
och med årskurs fyra och har en friare form
där barnen ges mer ansvar. Klubben öppnar
när skoldagen är slut.
Ansök om plats med e-tjänsten
www.partille.se/etjanst_forskolafritidshem
Det går också att hämta blankett på samma
sida.

Förvaltningschef Karl-Olof Petersson på besök i Skulltorps skola.

Nyttiga länkar som hjälper dig rätt

partille.se/forskola
Detta är startsidan för kommunala och
fristående förskolor, den pedagogiska
omsorgen och de öppna förskolorna.
partille.se/etjanst_skola
Här kan du sjukanmäla ditt barn, se
frånvaro, ändra kontaktuppgifter samt se
klasslista.
partille.se/etjanst_forskolafritidshem
Här kan du ansöka om plats på förskola
eller i pedagogisk omsorg, samt beräkna
avgiften. Om du loggar in med din
e-legitimation kan du även lägga in
schema, registrera inkomst med mera.
partille.se/unikum
Här kan du som vårdnadshavare läsa mer
om webbverktyget Unikum som används
som stöd för processen kring pedagogisk
dokumentation i förskolan.

partille.se/forsakringar
I Partille omfattas alla barn inom förskola
och skola av en olycksfallsförsäkring.
partille.se/skolskjuts
Här finns information om vad som krävs
för att beviljas skolskjuts.
partille.se/elevhalsa
Alla barn och ungdomar ska ges goda
förutsättningar att lära och utvecklas.
partille.se/maltider
På denna sidan kan du läsa om hälsa,
skolmat och specialkost. Med appen
DinSkolmat ser du aktuell skolmatsedel.
partille.se/kvalitet_och_resultat
Varje år görs en elev- och föräldraenkät i
Göteborgsregionen. Läs Partilles resultat
vad gäller kvalitet i skola och förskola.
partille.se/kommunensorganisation
Läs mer om vilka som styr skolans och
förskolans vardag och villkor.
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Partille kommun, oktober 2017. Bilder Anna Hult.

partille.se/grundskolor
Här finns information om kommunens
alla grundskolor, aktuella blanketter
samt de e-tjänster du kan använda.

