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Skolvalet
Vårt löfte till dig som väljer 
en kommunal grundskola
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VAD INNEBÄR DET ATT VÄLJA EN 
KOMMUNAL SKOLA

Inför skolvalet kanske ni som vårdnadshavare tillsammans med ert 
barn funderar över hur ni ska tänka kring skolvalet? 

I skolvalet kan ni välja mellan kommunala och fristående skolor. 
Enkelt beskrivet är en kommunal skola öppen för alla och ingår i 
det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, 

eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen 
eller regionen.

Nedan listar vi några av fördelarna som ni får 
genom att välja en kommunal skola:

Våra skolor har ändamålsenliga lokaler. Det innebär att 
lokalerna byggs, utformas och har tillgång till den utrustning 
som krävs för att syftet med utbildningen ska kunna genomföras. 
Det innebär även att lokalerna ska vara anpassade för att våra 
elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Alla våra skolor har ett eget skolbibliotek i eller i anslutning 
till skolbyggnaden. Skolbibliotekarierna ses som en pedagogisk 
resurs för att stödja elever i deras kunskapsutveckling.

På samtliga 7-9 skolor i kommunen finns en fritidsgård som är 
en trygg och öppen mötesplats för våra ungdomar från årskurs 
7. All fritidsgårdsverksamhet är alkohol- och drogfri och har va-
rierande öppettid på både dagtid, kvällstid, helger och lov. 

Vi har ambitiös, professionell och välutbildad personal med 
hög behörighet.
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Vi jobbar engagerat och systematiskt för att skapa goda rela-
tioner och motverka mobbing för att våra elever ska känna sig  
trygga på sin skola

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling för att våra 
elever ska nå målen och få god måluppfyllelse utifrån sina egna 
förutsättningar.

I alla våra skolor finns en skolmatsal i skolbyggnaden. Det 
är Växjö kommuns måltidsorganisation som lagar maten till alla 
våra förskolebarn, elever och omsorgstagare. 

Alla våra elever har tillgång till elevhälsa som arbetar med 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska i första hand arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. Skolans elevhälsoteam leds av rektor och består 
av kurator, skolsköterska, psykolog och specialpedagogisk kom-
petens i form av speciallärare eller specialpedagog. Vid behov 
finns också skolläkare.

Alla våra skolor har en likabehandlingsplan för att förhindra 
diskriminering och kränkande behandling. I detta ingår ett aktivt 
arbete för att skapa trygghet och studiero. 

På våra skolor finns studie- och yrkesvägledare som har i 
uppdrag att ge eleverna kunskap och förutsättningar för att 
göra väl underbyggda val inför gymnasiet. Deras fokus och mål 
är att ge relevant, tydlig och objektiv information där de har 
elevens behov och önskemål i fokus. I samtal med SYV ges elever 
möjligheter att förverkliga sina drömmar inför framtiden. 
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www.vaxjo.se/skolval

På www.vaxjo.se/skolval hittar du all information du behöver inför 
skolvalet: hur du ansöker, viktiga datum, hur urvalsprocessen går till, 
datum för skolornas informationsträffar i höst och mycket mer. 

Här finns också direktlänkar till alla våra kommunala skolor om du 
vill läsa mer om dem.

För våra högstadieskolor finns dessutom presentationsfilmer som 
du kan titta på för att få en mer övergripande bild av och känsla 
för skolan, lokalerna och personalen. 


