Servicecenter
Telefon: 0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50
8.00-16.00 måndag-fredag
E-post: kommun@borlange.se

Välkommen till Borlänges grundskolor

Tjärnaskolan är en F-6 skola med ca 400 elever. På skolan finns det 3

I Borlänge kommun finns det förskoleklass på 15 skolor. Våra skolor
arbetar för att varje barn skall känna sig trygga i skolan och erbjudas
möjlighet att lära från sin nivå samt känna lust att lära nya saker. För oss
är det viktigt att skola och hem samarbetar för att tillsammans utveckla
barnen till goda samhällsmedborgare.

Stefan Fredriksson
Telefon: 0243-662 12
stefan.fredriksson@borlange.se

Skolval
Hösten 2021 är det dags för barn födda år 2015 att börja förskoleklass.
Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn och skolplikt gäller.
Enligt skollagen har alla vårdnadshavare en möjlighet att fritt välja skola
för sitt barn. Vi försöker tillgodose de val ni som vårdnadshavare gör, men
skolornas kapacitet gör att vi inte alltid kan ta emot alla som vill till en viss
skola. I de fallen använder vi oss av urvalskriterier. Gör du som
vårdnadshavare inget val av skola för ditt barn kommer vi att placera
barnet på en skola nära hemmet.
Skolskjuts och val av skola
Rätten till skolskjuts/busskort prövas i första hand till den skola som
kommunen anvisat. Om eleven är berättigad skolskjuts till den anvisade
skolan så kan skolskjuts i vissa fall även beviljas till annan vald skola inom
kommunen. Hur ansökan går till samt vilka regler som styr hittar du mer
information om på hemsidan.
Fristående skolor
I Borlänge finns det en fristående skola som har förskoleklass,
Immanuelskolan. Vårdnadshavare som i första hand väljer en fristående
skola till sitt barn ska vända sig direkt till dem och följa deras
ansökningsvägar. Viktigt: Du skall fortfarande göra ett digitalt skolval i
kommunens system och ange att du sökt en fristående skola i första hand.

fritidshemsavdelningar som är åldersuppdelade F-1, 2-3 och 4-6.

Torsångs skola är en F-3 skola med ca 110 elever. Fritidshemmet har ca
110 barn och är delat på två åldersblandade avdelningar
Karin Wäckelgård Nordin, rektor
Telefon: 0243-738 04
karin.wackelgard-nordin@borlange.se

Tunets skola är en F-6 skola med ca 160 elever. Skolan har ett fritidshem
med två avdelningar, en avdelning för de yngre eleverna och en för de
äldre.
Alexander Dahlback
Telefon: 0243-662 99
alexander.dahlback@borlange.se

Våra grundskolor:
Nedan följer kort information om våra grundskolor samt kontaktuppgift
till rektor om du vill komma i kontakt med denna.

Amsbergs skola är en F-3 skola med ca 70 elever. Skolan har en
fritidshemsavdelning.
Maria Pettersson, rektor
Telefon: 0243-661 80
maria.pettersson@borlange.se

Domnarvets skola är en F-9 skola med ca 700 elever, varav ca 450 går i
F-6. På skolan finns 4 fritidshemsavdelningar vilka är åldersuppdelade.
Cecilia von Krusenstierna
Telefon: 0243-736 96
cecilia.vonkrusenstierna@borlange.se

Forssaängskolan är en F-6 skolan med ca 390 elever. På skolan finns det
3 fritidshemsavdelningar som är åldersuppdelat F-klass, 1-2 och 3-6.
Kristina Olsson
Telefon: 0243-642 60
kristina.olsson@borlange.se

Gylle skola är en F-9 skola med ca 840 elever varav 430 går i F-6.
Skolan har fritidshemsavdelningar som är indelade efter F-1, 2-3 och 4-6.
Annette Kratz
Telefon: 0243-741 36
annette.kratz@borlange.se

Halvarsgårdars skola är en en-parallellig F-6 skola med ca 90 elever. På
skolan finns ett fritidshem som drivs av ett föräldrakooperativ.
Åsa Cederborg
Telefon:0243-748 06
asa.cederborg@borlange.se

Kvarnsvedens skola är en F-6 skola med ca 490 elever. Skolan har 5
fritidshemsavdelningar.
Maria Pettersson, rektor
Telefon: 0243-661 80
maria.pettersson@borlange.se

Kyrkskolan är en F-6 skola med ca 160 elever. Fritidshemmet har ca 90
elever från förskoleklass till årskurs 6.
Sara Evertsson
Telefon: 0243-220 54
sara.evertsson@borlange.se

Mjälga Montessori är en kommunal F-6 skola med ca 110 elever som
bygger på Montessoripedagogik. Skolan har ett fritidshem med 50 elever
inskrivna.
Sara Evertsson
Telefon: 0243-220 54
sara.evertsson@borlange.se

Nygårdskolan är en F-6 skola med två- eller tre paralleller och där går ca
360 elever. Skolan har tre åldersuppdelade fritidshemsavdelningar.
Caroline Haglund
Telefon: 0243-736 71
caroline.haglund@borlange.se

Ornäs skola är en F-9 skola med ca 440 elever. Skolan har ett fritidshem
med ca 110 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Karin Wäckelgård Nordin
Telefon: 0243-738 04
karin.wackelgard-nordin@borlange.se

Paradisskolan är en F-6 skola med ca 400 elever. På skolan finns det 3
fritidshemsavdelningar som är åldersuppdelade F-1, 2-3 och 4-6.
Jenny Sandelin
Telefon: 0243-647 78
jenny.sandelin@borlange.se

Skräddarbacksskolan är en F-6 skola med ca 500 elever. På skolan finns
det fyra fritidshemsavdelningar varav F-klass har en egen avdelning. Vi har
totalt ca 300 elever inskrivna på fritidshemmet.
Marita Hedlund
Telefon: 0243-744 90
marita.hedlund@borlange.se

Fritidshem
Fritidshemmet ska göra det möjligt för dig som vårdnadshavare att arbeta
eller studera. Våra fritidshem ligger i eller i närheten av våra grundskolor
och välkomnar barnen före och efter den ordinarie skoldagen.
Verksamheten är ett komplement till skolan med uppdraget att erbjuda
eleverna en meningsfull fritid och att stimulera deras utveckling.
Modersmål
Som vårdnadshavare kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt
barn. Du kan läsa mer om vad som gäller på hemsidan.
Skolvalsperiod
Skolvalet ska ske digitalt under perioden 15 december 2020 till 15 januari
2021. Du behöver ha ett Bank-ID. Saknar du det kan du få hjälp av
Servicecenter på Röda vägen 50 att göra en ansökan. I din ansökan finns
möjlighet att meddela om du ansökt om plats på fristående skola.
Du kan läsa mer om skolval, skolskjuts, fritidshem och
modersmålsundervisning på kommunens hemsida www.borlange.se
under Barn och utbildning/Grundskola.

Varmt välkomna till Borlänge kommuns grundskolor!
Ulrika Forsell och Peter Gabrielsson
Skolchefer för förskola och grundskola

