
 

 
 
Antagningsförfarande vid Tyska skolan 
 
 
Grundläggande principer: 
 
• En viktig utgångspunkt är att intresserade föräldrar kan identifiera sig med skolans inriktning och mål. 
• Intresserade föräldrar kan få information om hur anmälan går till genom att ringa skolan eller vid ett 

personligt möte. Vi lämnar inte ut information om nuvarande eller framtida storlekar på klasser, elever som 
förväntas sluta i vissa klasser nästa läsår, hur många barn som står på anmälningslistan eller uppgifter om 
dem, eller om hur stor sannolikheten är för att ditt barn ska kunna få en plats. 

• Alla barn måste genomgå ett antagningsförfarande för att kunna få en plats på Tyska skolan. Det finns två 
slags antagningsförfaranden. 

 
 
1. Grundskola – förskoleklasser 
 

- Under mars månad fördelas två gånger 22 platser för grundskoleklasser. De fördelas enligt de allmänna 
svenska reglerna för antagning till förskoleklass. Hit hör ”syskonförtur, det vill säga syskon som redan 
går på Tyska skolan” och kötid. Barn som har gått på Tyska skolföreningens ”Kindergarten” behandlas 
som alla andra sökande och har således inte någon förtur beträffande antagning till förskoleklass.  

- Förutsättning för antagning till förskoleklass är en ifylld och undertecknad  anmälningsblankett och 
deltagande i en obligatorisk informationskväll i mitten av mars.  

- Ansvariga för processen är grundskolechefen och svenske biträdande rektorn.  
- Alla anmälda informeras om hur det har gått under april månad. 

 
 
2. Grundskola och gymnasium 
 
• Om det finns lediga platser i slutet av ett läsår så kan elever från andra skolor få en plats på Tyska skolan i 

enlighet med de svenska riktlinjerna för antagning av elever på internationella skolor. Om efterfrågan på 
platser på Tyska skolan är större än antalet lediga platser, så erbjuds en ledig plats till den familj som 
uppfyller flest av följande kriterier: 

 Barnet kommer endast att bo i Sverige under en begränsad tidsperiod. 
 Barnet har gått i skola i Tyskland eller i en annan tysk utlandsskola. 
 Familjen kommer inom överskådlig tid att lämna Sverige under en längre tidsperiod. 
 Föräldrarna arbetar på uppdrag eller via förmedling av tyska staten i Sverige. 
 Barnet behärskar tyska i tal och skrift. 
 Barnet har syskon på Tyska skolan. 
 Familjen kunde förra året eller under de föregående åren trots anmälan inte erbjudas någon plats på 

skolan (antal resultatlösa anmälningar). 
 

• Anmälningar för elever från andra skolor som vill få en plats på Tyska skolan vid läsårets början i augusti 
ska lämnas in i april terminen innan. Anmälan är öppen under vecka 15, 16 och 17. En anmälan gäller alltid 
endast för det aktuella året och överförs inte. Om eleven inte kan erbjudas någon plats på skolan under 
det år när anmälningen gjordes, så måste en ny anmälan lämnas in i april nästa år om intresse kvarstår. 

I början av maj fattar skolan beslut om hur de lediga platserna ska fördelas baserat på ovan nämnda 
kriterier. I samband med detta kontrolleras också om eleven uppfyller förutsättningarna för att klara av att 
gå på skolan. Detta omfattar även reglerna i föreskrifterna vid skolbyten samt studier i ett andra  



 

 

främmande språk. Som underlag används befintliga betyg med omdömen, dokument om tidigare 
undervisning i ett passande andra främmande språk samt eventuellt ytterligare dokumentation och intyg. 
Vid behov kompletteras underlagen med mindre prov, vanligtvis i tyska och matematik, som genomförs av 
de olika ämnesansvariga. 

Beslutet om antagning fattas efter ett samtal med två medlemmar ur skolledningen, föräldrarna 
och eleven i fråga. 

I samtalet med medlemmarna ur skolledningen deltar vanligtvis nedanstående personer. 
Konstellationerna är baserade på ”4-ögon-principen” och återspeglar att vi är en tvåspråkig skola. 

Årskurs 1–4: Grundskolekoordinator, svensk biträdande rektor  
Årskurs 5–9: Koordinatorn för gymnasiets åk 5–9, rektor 
Årskurs 10–12: Koordinatorn för gymnasiets åk 10–12, svensk biträdande rektor 
 

 
3. Vad händer efter antagningssamtalet? 
 
• Efter samtalet stämmer medlemmarna i ledningsgruppen av resultatet med varandra, sedan fattar rektor 

formellt det slutgiltiga beslutet. I regel informerar expeditionen föräldrarna om antagningsbeslutet 
tidigast nästa dag. 

• Klassföreståndaren får information om den nya eleven från en medlem i ledningsgruppen som deltagit i 
antagningsförfarandet. 

• Expeditionen informerar därefter 

• ekonomiavdelningen 
• de andra ämneslärarna i klassen 
• vaktmästaren, som ställer i ordning bord, stol och skåp 
• den läromedelsansvariga, som beställer skolböcker för respektive årskurs 

 
 
Skolföreningen på Tyska skolan , beslutat vid styrelsemötet den 16 april 2018 
Aktualiserat på grundval av styrelsebeslut från den 23 september 2019. 
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