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LASTEN SIJOITTAMINEN ESIOPETUKSEEN JA KOULUN 1.
LUOKALLE (PLACERING I FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1)
Aika kuluu nopeasti lasten kasvaessa. Olet varmasti samaa mieltä siitä, että edessä on
fantastisen hauska ja jännittävä aika. On aika sijoittaa lapsi esikoululuokalle tai koulun 1.
luokalle.
Esikoululuokka (förskoleklass) on osa julkista koululaitosta. Kaikille 6-vuotiaille tarjotaan
paikka esikoululuokassa, mutta osallistuminen on vapaaehtoista. Esikoululuokkatoimintaa on
kolme tuntia päivässä ja se noudattaa koulujen vuosityöaikoja ja on maksuton.
Norrköpingin kunnassa esikoululuokat ovat luonnollinen muuhun toimintaan integroitu osa
kaikissa niissä kouluissa, joissa on peruskoulun alempia luokkia. Näissä kouluissa on myös
vapaa-ajankoti (fritidshem) 6-9 –vuotiaille.
Kuusivuotiaiden koulun alkaminen
Koululaki (skollagen) antaa vanhemmille oikeuden anoa lapsen sijoittamista 1. luokalle sen
vuoden syyslukukaudesta lähtien, jona lapsi täyttää 6 vuotta. Kunta tarjoaa esikoulupaikan
kaikille, ja vanhempien on erityisesti ilmoitettava, mikäli haluaa lapsen aloittavan varsinaisen
koulun normaalia aikaisemmin. Tässä tapauksessa lapsi jättää esikoululuokan väliin.
Vanhempien ollessa epävarmoja 6-vuotiaan lapsen sijoittamisesta varsinaiseen kouluun, on
asiasta mahdollista neuvotella esikoulun ja koulun henkilöstön kanssa ennen päätöksen tekoa.
Paikka Norrköpingin koulussa
Norrköping on jaettu koulupiireihin (skolområden), jotka vuorostaan on jaettu lähialueisiin
(närområden). Lähialueella saattaa olla yksi tai useampi koulu. Kaikille lapsille taataan paikka
oman lähialueensa koulussa. Tarjottava koulu saattaa vaihdella vuodesta toiseen muun
muassa esikoululuokan aloittavien lasten määrästä ja asuinpaikasta riippuen. Kunta koettaa
parhaansa mukaan sopeuttaa organisaationsa tarpeita vastaavaksi.
Tarjous
Vanhemmille tullaan tarjoamaan lapsen koulupaikka lähialueen koulusta. Tarjouksen voi joko
hyväksyä tai voi esittää vaihtoehtoisen toivomuksen. Vanhempien halutessa paikkaa toisesta
lähialueen tai toisen lähialueen kunnallisesta koulusta, ei voida taata, että paikka järjestyy.
Pyrkimys on kuitenkin ottaa toivomukset huomioon, esim. toivomukset koulunkäynnistä
samassa koulussa kuin sisarukset. Sisaruksien etuoikeutta sovelletaan vain lähialueilla, joilla
on useita kouluja.

Jonkin esikoulun kokonaisen viisivuotiaiden ryhmän koossapitäminen ja sijoittaminen samaan
kouluun ei esimerkiksi ole etuoikeutetussa asemassa verrattuna alueella asuvien oikeuteen.
Yksityiskoulut (fristående skolor)
Haluttaessa voi lapsen sijoittaa yksityiseen kouluun, johon tulee itse ottaa yhteys ja sijoittaa
lapsi jonoon. Mikäli koulu ei voi tarjota kaikille paikkaa, koulu tekee valinnat niillä
perusteilla, jotka Koulutoimen tarkastusvirasto (Skolinspektionen) hyväksyi koulun
aloittaessa toimintansa. Valitsemalla yksityisen koulun kieltäytyy samalla automaattisesti
lähialueen koulupaikasta.
Koulukuljetus (skolskjuts)
Kunnassamme on esikoululuokan oppilailla oikeus koulukuljetukseen koulumatkan ollessa yli
2 km. Kotimatka tehdään luokkien 1-3 oppilaiden lopettaessa koulunsa.
Muiden vuosikurssien (åk) koulukuljetukseen oikeuttavan koulumatkan pituus:
Åk 1-3

2 km

Åk 4-6

3 km

Åk 7-9

5 km

Vanhempien itse valitessa koulun, Norrköpingin kunta tarjoaa bussikortin, mikäli
koulumatkan pituus täyttää vaatimukset.
Vapaa-ajankoti (fritidshem)
Esikoululaiset, joille on anotaan syksyksi vapaa-ajankotipaikkaa, siirtyvät automaattisesti
esikoulusta vapaa-ajankotiin 1. elokuuta. Katso erillinen tiedote!
Nopea vastaus edistää suunnittelua
Voidaksemme suunnitella tulevan lukuvuoden (luokat, henkilökunnan työajat,
koulukuljetukset, henkilöstökysymykset) mahdollisimman hyvin, otamme mielellämme
vastaan koulupaikkatoivomuksenne mahdollisimman pian saatuanne tarjouksen
koulupaikasta. Hyvän suunnittelun ansiosta koulut voivat hyödyntää voimavaransa parhaalla
tavalla. Pyrimme ottamaan huomioon vanhempien toivomukset, vapaiden paikkojen näin
salliessa, lähialueen omien lasten sijoittamisen jälkeen.
Saatuamme vastauksenne suunnittelutyömme jatkuu. Paikka on lopullinen niille, jotka ovat
hyväksyneet tarjoamamme paikan. Tarjotusta paikasta kieltäytyneille tulee uusi ilmoitus
lopullisesta koulupaikasta aikaisintaan helmikuussa.
Yhteydet
Paikkatarjouksestamme ilmenee kunkin alueen esikouluihin sijoittajan
(placeringshandläggare) yhteystiedot.
Tietoja kouluista
Norrköpingissä on 34 kunnallista ja 8 yksityistä koulua, joissa on esikoululuokka. Koulut
lähettävät vanhemmille yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnastaan.

