
   

 
Nyt on aika hakea kouluun! 
Ruotsissa kaikkien lasten on aloitettava koulunkäynti sinä vuonna, jona lapsi 
täyttää kuusi vuotta, ja käytävä koulua 9. luokan suorittamiseen saakka. Nämä 
tiedot on suunnattu sinulle, jonka tulee hakea lapsellesi paikkaa koulusta ennen 
syyslukukauden 2023 alkamista. 
Kouluun tulee hakea, jos lapsesi 
– täyttää kuusi vuotta vuoden 2023 aikana ja aloittaa esikoululuokan 
– aloittaa 4. tai 7. luokan syksyllä 2023 ja käy nyt koulua, jossa sellaista luokkaa ei ole. 
Hakemuksen voi tehdä 9. tammikuuta ja 5. helmikuuta välisenä aikana. 

Esikoululuokka 
Esikoululuokka on ensiaskel koulumaailmaan ja valmistautumista jatkokoulutukseen. 
Esikoululuokka on pakollinen siitä vuodesta lähtien, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. 

Koulu, jossa on ylemmät luokat 
Kaikissa kouluissa ei ole kaikkia luokkia. Joissain kouluissa on opetusta vain 3.  
ja 6. luokkaan saakka. Jos lapsesi aloittaa 4. tai 7. luokan syksyllä 2023 ja käy  
nyt koulua, jossa sellaista luokkaa ei ole, sinun tulee hakea hänelle paikkaa 
toisesta koulusta.  
Paikkaa tulee hakea, jos lapsesi on nyt 3. tai 6. luokalla jossakin seuraavista 
kouluista. 
3. luokka seuraavissa kouluissa: 
– Kräpplaskolan 
– Hörningsnässkolan 
– Stenmoskolan 
– Grindstuskolan 
– Vårbackaskolan 
– Skansbergsskolan 
– Långsjöskolan 
 
6. luokka seuraavissa kouluissa: 
– Solfagraskolan 
– Snättringeskolan 
– Stensängsskolan 
– Visättraskolan 
– Edboskolan 
– Mörtviksskolan 
– Sjötorpsskolan 
– Tomtbergaskolan 
– Utsäljeskolan 
– Kästaskolan 
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– Skogskällan 
– Ängsnässkolan 

Kouluun hakeminen 
Kouluun haetaan Huddingen kunnan sähköisessä palvelussa, joka löytyy 
osoitteesta service.huddinge.se.  
Sähköisen palvelun käyttöön tarvitaan sähköinen tunniste (BankID tai Mobilt 
BankID), jonka saat pankistasi. Jos sinun ei ole mahdollista hankkia sähköistä 
tunnistetta tai jos tarvitset muuta apua hakemuksen tekemiseen, voit pyytää apua 
palvelukeskuksesta. Palvelukeskuksen puhelinnumero on 08 535 300 00. 

Valitse kolme eri koulua 
Sinun tulee valita kolme eri koulua, jotta hakemuksesi olisi voimassa. Aseta 
valitsemasi koulut järjestykseen sen mukaan, missä koulussa toivot lapsesi 
aloittavan (1., 2. ja 3. hakutoive).  

Vahvista hakemus 
Jos lapsella on kaksi huoltajaa, jotka asuvat eri osoitteissa, molempien tulee 
hyväksyä hakemus, jotta se olisi voimassa. Se tapahtuu samassa sähköisessä 
palvelussa kuin kouluun hakeminen.  

Lisätietoa Huddingen kunnan peruskouluista 
Kouluista löytyy tietoa niiden omilta verkkosivuilta.  
Täällä on luettelo Huddingen kaikista peruskouluista 
Napsauttamalla sinua kiinnostavan koulun nimeä pääset koulun verkkosivuille. 
Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa suoraan yhteyttä kouluun. 

Kunnallinen koulu tai vapaakoulu 
Hakiessasi kouluun voit tehdä valintasi Huddingen kunnallisten koulujen, 
vapaakoulujen ja muissa kunnissa sijaitsevien koulujen välillä. 
Jos haluat hakea vapaakouluun tai toisessa kunnassa sijaitsevaan kouluun, sinun 
tulee tiedustella kyseisestä koulusta, miten sinne haetaan.  
Jos olet hyväksynyt paikan vapaakoulussa tai toisessa kunnassa sijaitsevassa 
koulussa, sinun tulee ilmoittaa siitä Huddingen kunnalle osoitteesta 
service.huddinge.se löytyvässä palvelussa Avstå skolplacering  
(koulusijoituksesta luopuminen). 

Tieto koulusijoituksesta 
Kunta ilmoittaa maaliskuussa 2023, mistä koulusta lapsesi on saanut paikan. 
Pyrimme aina sijoittamaan lapsen johonkin niistä kouluista, joihin huoltaja  
on hakenut. Emme voi kuitenkaan taata, että toiveesi toteutuu. 
Jos lapsesi ei saa paikkaa mistään toivomastasi koulusta, hän saa paikan jostain 
muusta koulusta Huddingen kunnassa. Lapsen koulupaikasta päätettäessä 
ensisijaisena lähtökohtana on suhteellinen läheisyys ja toissijaisena  
lähtökohtana sisarusetusija. 

Suhteellinen läheisyys 
Kaikilla lapsilla on oikeus käydä lähellä kotia sijaitsevaa koulua. Johonkin 
kouluun voi kuitenkin joskus olla liian monta hakijaa. Silloin laskemme  
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suhteelliseen läheisyyteen perustuvan menetelmän avulla, mistä koulusta lapsesi 
saa paikan. 
Suhteellinen läheisyys tarkoittaa sitä, että jos kaksi lasta haluaa paikan samasta 
koulusta, mutta paikkoja on enää yksi, oikeus paikkaan on lapsella, jolla  
on pidempi matka lähimpään vaihtoehtoiseen kouluun. 

Sisarusetusija 
Sisarusetusija tarkoittaa sitä, että lapsi voi saada etusijan samaan kouluun,  
jossa hänellä on sisaruksia. Näin tapahtuu, jos 
– lapsi aloittaa F-3-luokan 
– sisarus käy F-3-luokkaa 
– kyseiseen kouluun on matkaa enintään kaksi kilometriä. 

Oletko tyytymätön lapsesi koulusijoitukseen? 

Jos haluat lapsellesi paikan jostain muusta koulusta kuin siitä, mihin hänet on 
sijoitettu, voit hakea koulun vaihtoa. Huomaa, että vaihtoja tehdään sen mukaan, 
onko paikkoja vapaana, eikä hakemus takaa lapselle paikkaa toisessa koulussa.  
Saat lisätietoa koulun vaihtamisesta lapsesi koulusijoitusta koskevan ilmoituksen 
yhteydessä. 

Jos vaihto hyväksytään, lapsesi aloittaa uudessa koulussa elokuussa koulujen 
alkaessa. Jos koulussa, johon haluat vaihtaa, ei ole vapaita paikkoja, lapsesi 
säilyttää paikan maaliskuussa ilmoitetussa koulussa. 

Kunnan päätöksestä valittaminen 
Jos kunnan päätös on mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen, 
joka arvioi, olemmeko noudattaneet lakia lapsesi koulusijoituksen yhteydessä. 
Huomaa, ettei lapsesi saa valituksen perusteella automaattisesti paikkaa toisesta 
koulusta.  
Jos tarvitset lisätietoa tai apua valituksen tekemiseen, ota yhteyttä 
palvelukeskukseen, puh. 08 535 300 00. 

Koulujen alkaminen 
Syyslukukausi alkaa elokuussa 2023. Koulu, johon lapsesi on sijoitettu, antaa 
lisätietoa koulun alkamisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Muuta hyödyllistä tietoa 

Vapaa-ajankoti 
Koulupäivän ulkopuolella lapsellasi on mahdollisuus viettää aikaa  
vapaa-ajankodissa (6–10-vuotiaille oppilaille) tai avoimessa vapaa-ajantoiminnassa 
(10–13-vuotiaille oppilaille).  

Huomaa, että kunta perii paikasta vapaa-ajankodissa kotitalouden tuloihin 
perustuvan maksun. Avoimesta vapaa-ajantoiminnasta peritään kiinteä maksu. 
Vuonna 2022 maksu oli 428 kruunua/kk kotitalouden tuloista riippumatta. 

Vapaa-ajankotiin haetaan kouluun hakemisen yhteydessä. Esikoululuokalla 
aloittavat lapset siirtyvät esikoulusta peruskouluun 1. elokuuta. Lapsesi voi käydä 
vapaa-ajankodissa siitä päivästä lähtien. 

Erityistuki 
Kunnan koulut tarjoavat erityistukea sellaista tarvitseville oppilaille. Jos lapsesi 
tarvitsee erityistukea, keskustele asiasta sen koulun rehtorin kanssa, josta lapsesi 
on saanut paikan. Erityistuen tarvetta ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa. 

Koulukuljetukset 
Lapsilla on joissakin tapauksissa oikeus koulukuljetuksiin. Lapsi saa silloin 
kulkea maksutta kouluun ja koulusta kotiin. Koulukuljetukset järjestetään 
ensisijaisesti SL:n bussilla ja toissijaisesti koulubussilla tai koulutaksilla. 
Osoitteessa huddinge.se/skolskjuts on lisätietoa. Voit tiedustella asiasta myös 
palvelukeskuksesta, puh. 08 535 300 00. 

Äidinkielenopetus 
Oppilailla, joiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, on mahdollisuus opiskella 
kyseistä kieltä kouluaineena. Äidinkieltä voi opiskella esikoululuokalta lähtien. 
Opetusta on kerran viikossa koulun päätyttyä, varsinaisen lukujärjestyksen 
ulkopuolella.  
Lisätietoa äidinkielenopetuksesta 

Lisätietoa ja kysymyksiä 
Kouluun hakemisesta on lisätietoa osoitteessa huddinge.se/sokaskola. Jos sinulla 
on muuta kysyttävää tai tarvitset apua hakemuksen lähettämisessä, ota yhteyttä 
palvelukeskukseen. 
Huddinge Servicecenter (Huddingen palvelukeskus) 
Puhelin: 08 535 300 00 
Sähköposti: servicecenter@huddinge.se 
Käyntiosoite: Patron Pehrs väg 6, Huddinge 
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