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Nyinflyttade med skolpliktiga 
barn 

Alla barn och ungdomar i skolpliktig ålder som är nyinflyttade till en kommun i Kanton 

Zürich är både berättigade och skyldiga att besöka en skola. Detta gäller så fort de har 

kommit hit och oberoende av deras uppehållsstatus. Även förskolan (Kindergarten) tillhör 

den obligatoriska skolan. 

Skolplikt 

Skolplikten omfattar elva år och gäller högst till dess att grundskolan (Volksschule) har 

avslutats. Skolplikten kan även fullgöras på en privatskola som har särskilt tillstånd från 

Kanton Zürich. 

Barn som har fyllt fyra år1 blir skolpliktiga fr.o.m. det därpå följande skolåret och går fram till 

dess i förskolan. Avgörande är om barnets födelsedag infaller före eller efter den 31 juli. I 

Kanton Zürich upphör skolplikten när ungdomar har fyllt 16 år. De har dock rätt att slutföra 

det aktuella skolåret. 

Inom den allmänna grundskolan går det inte att fritt välja skola, utan barnen går i skolan 

där de är bosatta. Det är den lokala skolmyndigheten (Schulpflege) som utser lämplig skola 

till varje enskilt barn. Däremot står det föräldrarna fritt att välja en privatskola. Kostnader för 

privatskola betalas av föräldrarna själva. 

Registrering av barn 

När ett barn flyttar till en kommun i Kanton Zürich ska föräldrarna omedelbart anmäla 

barnet till den lokala skolmyndigheten (Schulpflege). Denna skyldighet gäller för alla barn 

och ungdomar i skolpliktig ålder.  

Så fort familjen har bosatt sig in Kanton Zürich ska föräldrarna kontakta Schulpflege för att 

diskutera barnens inskolning och alla frågor som uppstår i samband med detta. 

                                                   
1 Exempel 

Födelsedag mellan…  
 2019-08-01 och 2020-07-31 → Inskolning skolåret 2024/25 
 2020-08-01 och 2021-07-31 → Inskolning skolåret 2025/26 
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Adresserna till de lokala skolmyndigheterna finns här: 

– i hela Kanton Zürich:  

www.zh.ch/schulen 

– i staden Zürich: 

https://www.stadt-

zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html 

Inskolning 

Skolmyndigheten tilldelar barnet till en viss skola. Sedan är skolledningen ansvarig för att 

barnet kommer till en lämplig klass. Klassen ska motsvara barnets ålder så gott det går. 

Barn som inte alls eller bara delvis talar tyska måste, förutom den reguljära undervisningen, 

även delta i undervisningen i tyska som andraspråk (Deutsch als Zweitsprache, DaZ). Den 

reguljära klassens lärare hjälper barnet med att finna sig tillrätta och att sätta sig in i de 

ämnen som klassen har behandlat hittills. 

I de större städerna brukar det delvis finnas s.k. ”Aufnahmeklassen” (integrationsklasser). 

Där brukar barnen i allmänhet gå i upp till ett år. De lär sig tyska och förbereds på att kunna 

byta till en vanlig klass. 

Arbetslivsförberedelser 

Amt für Jugend und Berufsberatung (Myndigheten för ungdoms- och yrkesrådgivning) 

erbjuder rådgivning och information som en speciell förmån för nyanlända och icke 

tysktalande föräldrar.  

Denna förmån kallas ”Integras”. 

För icke tysktalande ungdomar som är mellan 15 och 21 år när de kommer hit erbjuder 

yrkesvalsskolorna (Berufswahlschulen) ett särskilt ”arbetsförberedelseår för språk och 

integration” (”Berufsvorbereitungsjahr Sprache und Integration”). Under detta skolår lär sig 

ungdomarna framför allt tyska. Dessutom skaffar de sig kunskaper som de kommer att 

behöva när de söker till en högre skola eller en yrkesutbildning.  

Mittelschul- und Berufsbildungsamt (Myndigheten för gymnasieskolor och 

yrkesutbildningar) erbjuder sammanlänkande kurser (”Brückenangebote”). Här länkas tiden 

mellan den obligatoriska skolan och den första yrkesutbildningen samman. Kurserna 

vänder sig till ungdomar som inte har hittat någon lärlingsutbildningsplats (Lehrstelle) efter 

Sekundarschule eller som inte ännu är mogna för yrkesval.  

 

http://www.zh.ch/schulen
http://www.zh.ch/schulen
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/neu-in-der-schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html
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Mer information till föräldrar 

– Elterninformation zur Volksschule im Kanton Zürich, inkl. Kindergarten 

(föräldrainformation om grundskolan i Kanton Zürich, inkl. förskolan) 

– Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (undervisning i tyska som andraspråk) 

– Freiwilliger Unterricht in einer nichtdeutschen Muttersprache (Erstsprache) (frivillig 

undervisning i icke tyskt modersmål, förstaspråk) 

– Übersicht über alle Stufen des Bildungssystems im Kanton Zürich (översikt över alla 

nivåer inom utbildningssystemet i Kanton Zürich) 

– Liste mit Links für Migrantinnen und Migranten zu Integration, Bildung und Arbeit (länkar 

med information om integration, utbildning och arbete för personer med utländsk 

bakgrund) 

 

https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule.html#main_furtherinformation
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html#533907062
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-ergaenzende-unterrichtsangebote/heimatliche-sprache-und-kultur-hsk.html#-1217491093
https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/biz/formulare-und-merkblaetter/linkliste_fuer_migrantinnen.pdf

