
Intresseanmälan till ÖVERKALIX FRISKOLA  
 
 
Jag ansöker om  plats  i årskurs __________________________________________ 
 
 
Barnets namn:__________________________Personnr ______________________ 
 
 
Adress _____________________________________________________________ 
 
 
Tfn hem: ___________________ mailadress: ______________________________ 
 
 
Vårdnadshavare: _______________________ Tfn  __________________________ 

 
 
Vårdnadshavare: _________________________Tfn ___________________________ 
 

Finns  syskon  på skolan?   □   ja   □  nej 

 
Om ja, syskons namn:  
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
…………………………………… ………………………………………………………. 
Ort och datum  Vårdnadshavares underskrift 

 
 
Anmälan skickas till: 
Överkalix Friskola 
Yrkesvägen 2 
956 31 Överkalix 
 

0926-77979, 070-2807832   info@okms.se   www.okms.se  
 
 

http://www.okms.se/


 

Antagningsrutiner  

Överkalix Friskola tar i huvudsak emot nya barn och elever i samband med läsårsstart i 
augusti.  Om de organisatoriska förutsättningarna tillåter kan intag ske i samband med 
skolloven. 

Att ställa sig i kö 

För att ställa ditt barn i kö använder du dig av skolans anmälningsformulär.  

Vi bekräftar mottagandet av anmälningsformulär som kommer in via post med ett e-mail. 
Personligt inlämnade anmälningsformulär bekräftas muntligen. 

Antagning och förtur 

Vi tar in barn och elever utifrån två principer: 

1) Kötid. Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet. Detta 
gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra 
kommuner. 

2) Syskonförtur. Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds 
förtur i mån av plats. 

Om plats kan erbjudas skickas ett inskrivningsformulär till den adress som ni angett på 
anmälningsformuläret som ni fyller i och returnerar för att bekräfta platsen inom det utsatta 
datumet. 

Särskild kvot  

Den första november 2016 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som innebär att 
fristående skolor har möjlighet att, utifrån en särskild kvot, ta in nyanlända elever före kön. 
Syftet med kvoten är att underlätta för fristående skolor med kö att kunna ta emot nyanlända. 
Den särskilda kvoten omfattar elever som varit bosatta i Sverige i  mindre än två år  före 
starten av det aktuella läsåret. Huvudmannen beslutar hur många platser som ska ingå i den 
särskilda kvoten. Dessa platser får dock motsvara högst fem procent av det högsta antal 
elever som huvudmannen har beslutat att den fristående skolan har möjlighet att ge 
utbildning med bibehållen god kvalitet under det aktuella läsåret. Om det inte finns plats för 
alla sökande som ingår i den särskilda kvoten ska ett urval göras bland dessa sökande på 
samma grunder som i övrigt tillämpas vid urval till skolan. En elev som har ingått i den 
särskilda kvoten men inte tagits emot inom den tid som gäller för särskild kvot ska få 
tillgodoräkna sig denna tid vid urval bland sökande som inte ingår i kvoten.  Svensk 
författningssamling 2016:910. 

Från och med skolstarten i augusti 2018 kommer Överkalix Friskola att tillämpa den nya 
bestämmelsen i vår förskoleklass och grundskola. Kvoten är satt  till 5%. 

 
 


