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Lathund för lottning vid skolval 

Lottsedlar 

Lottsedlarna ska vara enkla och omärkta samt lika till storlek och färg. Lottsedlarna ska 

innehålla barnets för- och efternamn. Har flera barn samma namn ska deras lottsedlar 

även innehålla deras hemadress. Lottningen ska ske med slutna lottsedlar. Lottsedlarna 

ska därför vikas en gång på mitten, så att texten på sedeln placeras invändigt.  

Ansvarig för lottning 

Avdelningschefen för grundskolan utgör lottningsförrättare och förklarar lottningen 

påbörjad och avslutad. Minst två ojäviga personer sköter lottningsförfarandet. Minst två 

ojäviga personer kontrollerar lottningsförfarandet. En ojävig person protokollför 

lottningsförfarandet steg för steg. 

Lottning av skolplacering  

Följande lottningsförfarande tillämpas vid lottning till förskoleklass och sjunde klass, som 

är det tredje urvalskriteriet vid skolplacering i Eslövs kommun. Lottning ska genomföras 

vid placering av de barn som inte fått sitt första-, andra-, eller tredjehandsval enligt första 

och andra urvalskriteriet. Lottningsförfarandet kan upprepas. 

Varje steg i lottningen protokollförs under förfarandets gång. 

Förfarandet genomförs först till förskoleklass och sedan till sjunde klass. 

1. Lottningen förklaras påbörjad.  

2. Lottsedlarna förbereds utifrån beskrivningen under ”Lottsedlar”. En lottsedel per 

barn. 

3. Placeringen på respektive skola prövas var för sig. Kontroll sker av urnan, för att 

säkerställa att den är tom. Lottsedlarna för de barn som har valt skolan X placeras 

i urnan. Urnan skakas innan den öppnas. Antalet lediga platser som finns på 

skolan styr hur många lotter som dras. De barn vars namn står på de dragna 

lotterna placeras på skolan.  

Detta förfarande genomförs för respektive skola, förutom för de skolor som 

saknar lediga platser.  

Vid fall av tvillingpar och ena tvillingbarnets lott dras, tilldelas det andra 

tvillingbarnet efterföljande plats. Om ena tvillingbarnets lott dras vid 

tilldelningen av den sista platsen dras lotten om tills ett annat barn än 

tvillingbarnen får platsen. 

4. Lottningen förklaras avslutad. 

 

Efter lottningsförfarandet färdigställer protokollföraren protokollet från 

lottningsförfarandet. Protokollet diarieförs.  
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Lottning av reservplatser 

Lottning sker även av reservplatser till de skolor som haft fler sökande till skolan än vad 

det har funnits platser. Denna lottning genomförs efter att alla skolplaceringar inom 

ramen för skolvalet har gjorts. 

Varje steg i lottningen protokollförs under förfarandets gång. 

1. Lottningen förklaras påbörjad.

2. Lottsedlarna förbereds utifrån beskrivningen under ”Lottsedlar”. En lottsedel per

barn.

3. Lottning av reservplatser sker för varje respektive skola, först till förskoleklass

och sedan till sjunde klass, var för sig. Kontroll sker av urnan, för att säkerställa

att den är tom. Lottsedlarna för de barn som har valt skolan X, men inte fått en

plats på skolan, placeras i urnan. Urnan skakas innan den öppnas. En lottsedel

dras i taget och alla lotter dras. Reservplatserna tilldelas i den turordning som

lotterna dras, alltså får barnet som står på den första lotten som dras reservplats

ett och så vidare.

Detta förfarande genomförs för de skolor som hade fler sökande än platser i

skolvalet.

4. Lottningen förklaras avslutad.

Efter lottningsförfarandet färdigställer protokollföraren protokollet från 

lottningsförfarandet. Protokollet diarieförs.  

Om en plats frigörs på en skola som hade fler sökande än platser i skolvalet innan skolan 

börjar i augusti erbjuds platsen till den elev som är först enligt listan med reservplatser. 

Från och med skolstart i augusti är listan med reservplatser inte längre aktuell. 




