
  

Förskoleklass – FAQ om anmälning och antagning 
 
 
Vem kan anmäla sig till förskoleklassen på DSS? 

Barn som fyller 6 år under antagningsåret och som hemma aktivt talar minst ett av språken tyska 
eller svenska. 

Från och med när kan man anmäla sig? 

Från 1 oktober till sista februari kan ni anmäla ert barn till kommande läsår. 

Hur många förskoleelever kan antas varje år? 

Vi kan starta två förskoleklasser per år med 22 barn var som antas enligt de allmänna svenska 
reglerna för antagning till förskoleklass. 

Hur många anmälningar får DSS varje år för förskoleklasserna? 

Det varierar från år till år, under de senaste åren har antalet anmälningar legat mellan 120 och 150. 

Enligt vilka kriterier fördelar Tyska Skolan förskoleplatserna? 

De svenska reglerna kring antagning till förskoleklass stipulerar att syskonförtur och kötid måste 
beaktas. Kötid räknas från 1 oktober.  

Har tvåspråkiga elever en fördel under skoltiden? 

Det finns också elever som endast talar tyska eller svenska som klarar Tyska skolan väldigt bra. 
Dessa enspråkiga elever hjälper vi extra vad gäller inlärning av det andra språket i fråga. 

Har barn som gått i ”Kindergarten” (tyska förskolan) förtur? 

Nej, samma kriterier gäller för alla. Därför finns det varje år också elever i förskolan som inte kan 
erbjudas plats i en förskoleklass. 

När får vi reda på om vårt barn kan börja i en av förskoleklasserna? 

I april får ni ett skriftligt besked om huruvida vi kan erbjuda er en plats eller inte. Därför måste alla 
föräldrar vars barn blir skolpliktiga ta reda på officiella anmälningsfrister och i god tid anmäla sitt 
barn till en alternativ skola. Det gäller även för barn som går på ”Kindergarten” (tyska förskolan). 

Vad betyder det om vårt barn inte kan få en plats på skolan? 

Ett alternativ är att ert barn börjar i en annan skola och sedan ansöker om att bli antagen på DSS i 
en senare årskurs. I sådana fall krävs dock språkkunskaper i tyska i tal och skrift som motsvarar 
nivån i den årskurs som ert barn önskar börja i. Denna anmälan sker enligt förfarandet för barn från 
andra skolor och anmälan är endast öppen under de årliga anmälningsveckorna i april för att kunna 
börja på skolan i augusti. 

Vad händer med anmälningsuppgifterna om barnet inte kunde få en plats på skolan? 

Alla uppgifter om barn på reservlistan raderas den 1 september under antagningsåret om barnet 
fram tills dess inte kunnat erbjudas någon plats på skolan. 
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