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Intagningsrutiner och köförfarande, Örebro Waldorfskola F-9 
Huvudprinciper 

All intagning sker via Intagningsgruppen. Alla ansökningar sker via webbformuläret på hemsidan, tryck 
på länken "Ansökan till Örebro Waldorfskola F-9". 

En bekräftelse på att ansökan tagits emot skickas direkt till vårdnadshavare på uppgiven e-postadress. 
Därefter kommer vårdnadshavare att bli kontaktade inom 3 veckor och bli erbjuden att komma på 
studiebesök. Då ges information om skolan och om den aktuella klassen är öppen för elevintag. I 
samband med studiebesöket görs en rundvandring på Örebro Waldorfskola och mottagande pedagog 
berättar om waldorfpedagogiken.  

Det är rektor, i samråd med berörda klasslärare, som beslutar om en klass är öppen eller stängd för 
intag. Omprövning av beslutet kan ske löpande under terminen. Föreligger kö eller om klassen är 
stängd erbjuds eleven kö-plats baserad på ansökningsdatum och eventuella förturer. Kölistan 
uppdateras av Intagningsgruppen vid varje terminsslut. 

Örebro Waldorfskola strävar efter att följa Örebro kommuns intagningsrutiner vad gäller tidsplan vid 
intagning varje nytt läsår. Beslut om antagning till höstterminen delges vårdnadshavare senast 1 april. 
Ansökningar under pågående läsår ges besked om plats kan erbjudas inom sex veckor efter mottagen 
ansökan. Efter att platsen accepterats av vårdnadshavare kallas de till ett inskrivningssamtal med 
berörd klasslärare för undertecknade av dokument och samtal om hur och när eleven bäst kan tas 
emot i skolan. I samband med inskrivningssamtalet kan även ev. ansökan till fritidsverksamhet göras.  

Studiebesök för sökande elever till befintliga klasser erbjuds endast i undantagsfall och då efter 
överenskommelse med berörd klasslärare.  

Förturer 

Förturer i prioriteringsordning: 

1. Syskonförtur (gäller om barnet har syskon inskrivet vid annan Waldorfverksamhet i Örebro). 

2. Waldorfförtur (gäller om eleven är inskriven i en annan Waldorfverksamhet vid tiden för ansökan).  

En beviljad förtur innebär endast att eleven flyttas upp i kön. Om klassen är stängd för intagning kan 
plats inte erbjudas. 

 

Notera att det är två separata kösystem till Waldorfförskolan Viljan och till Örebro Waldorfskola och 
därmed måste två separata ansökningar göras för att stå i båda köerna.  

 

För mer information kontakta: intagning@orebrowaldorf.se 


