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Rutiner för erbjudande om placering i fritidshem  
 
I enlighet med skollag (2010:800) 14 kap. ska elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola erbjudas plats i fritidshem så snart det framkommit att eleven har behov av en 
sådan plats. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. 
Utbildning i fritidshem ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven 
får utbildning. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan 
och grundsärskolan.  
 
Fritidshem är en frivillig verksamhet som ska erbjudas eleverna den del av dagen då eleverna 
inte går i någon av de obligatoriska skolformerna och under lov. Utbildning i fritidshem ska 
erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  
 

 

Erbjudande om placering – Kiruna kommuns rutiner 

I de fall en elev har behov av fritidshem, och skolenheten där eleven går i 

förskoleklass/grundskola/grundsärskola har fritidshemsverksamhet, placeras eleven på 

skolenhetens fritidshem. 

 

I de fall en elev går i grundskolans mellanstadium, vid en skolenhet som inte har fritidshem 

(Högalidskolan och Triangelskolan), placeras eleven i fritidshem enligt följande utifrån den 

skolstruktur som gäller från och med hösten 2021: 

- elever på Triangelskolan som bor i Tuolluvaara erbjuds plats på Tuolluvaaraskolans 

fritidshem. De åker med ordinarie skolskjuts från Tuolluvaara på morgonen och 

tillbaka igen på eftermiddagen. 

- elever på Triangelskolan som har behov av fritidshem erbjuds plats på Bergaskolans 

fritidshem i första hand. 

- elever på Högalidskolans mellanstadium som har behov av fritidshem erbjuds plats på 

Luossavaaraskolans fritidshem i första hand. 

- om möjlighet och utrymme medger kan elever från Triangelskolan få plats på 

Luossavaaraskolans fritidshem om så önskas. 

- om möjlighet och utrymme medger kan elever från Högalidskolan få plats på 

Bergaskolans fritidshem om så önskas. 

 
Då fritidshem är en frivillig verksamhet omfattas inte denna verksamhet av rätt till 
skolskjuts.  
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