Ringsbergskolan har ett eget upptagningsområde från 1 januari 2016.
Vad innebär det? Barn som bor inom Ringsbergskolans upptagningsområde erbjuds plats på
skolan. Eftersom Ringsbergskolan idag har elever i åk F-9 kommer man endast att erbjuda blivande Fklass elever plats från och med hösten 2016. Skolan tar emot 24 elever i F-klass. Till övriga årskurser
på Ringsbergskolan erbjuds skolplacering bara i mån av plats, även om man bor inom
upptagningsområdet. Beslutet är fattat av Utbildningsnämnden 2015-06-15.
Vad är bakgrunden till beslutet? Ringsbergskolan har inte tidigare haft ett eget upptagningsområde
som övriga grundskolor i Växjö kommun har. Antagningen till Ringsbergskolan har beslutats av rektor
i enlighet med ett tidigare nämndbeslut, 50 % av eleverna från närområdet och 50 % från hela Växjö
kommun. Tidigare var regeln att om ett syskon går på skolan, har syskonet som vill börja på skolan
förtur. Konsekvenserna av att Ringsbergskolan får ett eget upptagningsområde blir en minskning av
antalet elever till Ulriksbergskolan, Lillestadskolan och Östregårdskolan i åk F-6 samt för
Fagrabäckskolan i åk 7-9.
Vem påverkas av beslutet? De som idag bor utanför Ringsbergskolans upptagningsområde kan
komma att få svårare att komma in på skolan Detta beror också på om elever som bor inom
upptagningsområdet väljer Ringsbergskolan eller om de gör ett annat skolval. Det finns inte längre
något som kallas ”syskonförtur” inom Ringsbergsskolan utan samma regler gäller som för andra
skolor i Växjö kommun, vilket kan ge konsekvenser för dem som idag har syskon på skolan, men som
bor utanför upptagningsområdet.
Mitt barn går idag på Ringsbergskolan. Kommer jag att behöva flytta mitt barn? Alla elever som
idag är inskrivna på Ringsbergskolan behåller sin plats på skolan. Nya elever bereds plats enbart i mån
av plats.
Hur påverkas Ringsbergskolan av detta? Verksamheten på Ringsbergskolan – estetiska lärprocesser
– påverkas inte av beslutet om Ringsbergskolan som hänvisningsskola. Den verksamhet som bedrivs
på skolan överensstämmer väl med intentionerna i grundskolans läroplan. Inte heller antalet elever
som skolan tar emot kommer att påverkas av detta beslut.
Mitt barn börjar åk 7 läsåret 2016/17. Hur skall jag göra om jag vill att mitt barn skall gå kvar
på skolan? Du följer de anvisningar som skickas hem till dig i januari månad i samband med
skolvalet. Vill du att ditt barn ska gå kvar måste du göra ett aktivt val till Ringsbergsskolan eftersom i
brevet har ditt barn blivit erbjuden en skola som är kopplad till din folkbokföringsadress.
Finns det andra kriterier än upptagningsområde som gäller om man vill ha sitt barn på
Ringsbergskolan? Enligt Skollagen har alla rätt att önska skola. I mån av plats prioriterar vi i första
hand om man har syskon som går i åk 1-3 på Ringsbergskolan, i andra hand om man har syskon som
går i åk 4-9 på Ringsbergskolan.

Vilket är Ringsbergskolans upptagningsområde?
Gränser går inom det rödmarkerade området på kartan, i grova drag Mörners väg, Linnégatan,
Norra Järnvägsgatan, Liedbergsgatan, Ringsbergsvägen samt Kungsvägen.

