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Aika valita koulu!
Ruotsissa lapset aloittavat koulunkäynnin sinä vuonna, jolloin he täyttävät kuusi
vuotta ja käyvät sitä 9. vuosikurssiin saakka. Tämä informaatio on suunnattu
sinulle, jonka lapsi tarvitsee koulua syyslukukaudeksi 2022.
Hae koulua, jos lapsi:
– täyttää kuusi vuotta vuoden 2022 aikana ja aloittaa esikoululuokan
– aloittaa 4. tai 7. vuosikurssin syksyn 2022 aikana ja käy tänään koulua, jossa
ylempää vuosikurssia ei ole (ks. lisää otsikosta ”Ylemmät vuosikurssit”)
Hakemuksen voi tehdä 10. tammikuuta ja 4. helmikuuta välisenä aikana.

Esikoululuokka

Esikoululuokka on ensimmäinen askel koulumaailmaan ja jatkokoulutukseen
valmistautumiseen. Esikoululuokka on pakollinen siitä vuodesta lähtien, jona lapsi
täyttää kuusi vuotta.

Ylemmät vuosikurssit

Joissakin kouluissa ei ole kaikkia vuosikursseja. Joissakin kouluissa opetusta
annetaan vain 3. tai 6. vuosikurssiin saakka. Jos lapsi syksyllä 2022 aloittaa 4. tai
7. vuosikurssin ja käy tällä hetkellä koulua, joissa ylempää vuosikurssia ei ole,
hänelle on haettava toista koulua.
Kysymys on ajankohtainen, jos lapsi käy jotakin alla olevista vuosikursseista ja
kouluista:
3. vuosikurssia koulussa nimeltään:
Kräpplaskolan
Hörningsnässkolan
Stenmoskolan
Grindstuskolan
Vårbackaskolan
Skansbergsskolan
Långsjöskolan

6. vuosikurssia koulussa nimeltään:
Solfagraskolan
Snättringeskolan
Visättraskolan
Edboskolan
Mörtviksskolan
Sjötorpsskolan
Tomtbergaskolan
Utsäljeskolan
Kästaskolan
Skogskällan
Ängsnässkolan
Stensängsskolan

Näin koulua haetaan

Koulua haetaan Huddingen kunnan sähköisestä palvelusta: Se löytyy osoitteesta
service.huddinge.se.
Palvelun käyttö vaatii sähköistä henkilötodistusta (pankkitunnusta tai mobiilia
pankkitunnusta), jonka saa pankista. Jos sähköistä henkilöllisyystodistusta ei ole
mahdollista hankkia, tai jos tarvitset hakemusapua, yhteyttä voi ottaa
palvelukeskukseen, joka auttaa. Palvelukeskukseen pääsee numerossa 08-535 300
00.

Valitse kolme eri koulua

Sinun on valittava kolme koulua, jotta hakemus astuisi voimaan. Valitse koulu,
jossa toivot lapsesi käyvän ensi-, tois- ja kolmossijassa.

Vahvista hakemus

Jos huoltajia on kaksi kahdessa eri osoitteessa, molempien on hyväksyttävä
hakemus, ennen kuin se astuu voimaan. Se tapahtuu samassa sähköisessä
palvelussa, jossa koulua haetaan.

Lisätietoja Huddingen kunnan peruskouluista

Kouluja koskevia tietoja saa kunkin koulun verkkosivuilta.
Kaikki Huddingen peruskoulut löytyvät tästä
Klikkaa kiinnostavaa koulua päästäksesi koulun verkkosivuille.
Jos kysymyksiä ilmaantuu, ota suorayhteys kouluun.

Kunnallinen vai vapaa koulu

Koulua haettaessa voi valinnan tehdä Huddingen kunnallisten koulujen, vapaiden
koulujen tai muissa kunnissa olevien koulujen välillä.
Jos haluat hakea vapaaseen kouluun tai toisessa kunnassa olevaan kunnalliseen
kouluun, sinun on otettava yhteyttä kiinnostavaan kouluun hakumenetelmää
koskevien tietojen saamiseksi.
Jos olet hyväksynyt paikan vapaassa koulussa tai toisessa kunnassa olevassa
koulussa, siitä on ilmoitettava Huddingen kunnalle. Se tehdään sähköisessä
palvelussa, otsikossa Avstå skolplacering [Koulusijoituksesta luopuminen], joka
löytyy osoitteesta service.huddinge.se.

Koulusijoitusta koskeva ilmoitus

Kunta lähettää maaliskuussa 2022 tietoja siitä, mistä koulusta lapsi on saanut
paikan.
Pyrimme aina sijoittamaan lapsen johonkin huoltajien valitsemista kouluista.
Emme voi kuitenkaan taata, että toiveet täyttyvät.
Jos lapsi ei saa paikkaa yhdestäkään toivotuista kouluista, hänet sijoitetaan
johonkin toiseen Huddingen kunnassa toimivaan kouluun. Ratkaistaessa lapsen
koulupaikkaa käytämme ensisijaisena lähtökohtana suhteellista läheisyyttä ja
toissijassa sisarusperusteista etusijaa.

Suhteellinen läheisyys

Lapsilla on oikeus kotia lähellä sijaitsevaan kouluun. Joskus johonkin kouluun on
kuitenkin liian monta hakijaa. Niissä tapauksissa sovellamme suhteellisen
läheisyyden menetelmää laskiessamme, mistä koulusta lapsi saa paikan.
Suhteellinen läheisyys merkitsee, että jos kaksi lasta haluaa paikkaa samasta
koulusta, mutta jäljellä on vain yksi paikka, paikan saa lapsi, jolla on pisin matka
lähimpään vaihtoehtokouluun.

Sisarusperusteinen etusija

Sisarusetusija merkitsee, että lapsi jolla on sisaruksia jossakin koulussa, saa
etusijan samaan kouluun. Näin tapahtuu jos:
– lapsi aloittaa F-3-vuosikurssin
– sisarus käy F-3-vuosikurssia
– asianomaiseen kouluun on kahden kilometrin tai lyhyempi matka.

Oletko tyytymätön lapsen koulusijoitukseen?
Jos haluat vaihtaa toiseen kouluun, kuin mihin lapsi on saanut paikan, voit hakea
koulun vaihtoa. Huomioi, että vaihto toteutetaan, jos koulussa on vapaita
paikkoja, ja ettei hakemus takaa lapselle uutta sijoitusta. Lisätietoja koulun
vaihdosta saa siinä yhteydessä, kun lähetämme tiedon lapsen tulevasta koulusta.
Jos vaihto hyväksytään, lapsi saa aloittaa uudessa koulussa koulun alkamisen
yhteydessä elokuussa. Jos vapaita paikkoja ei ole koulussa, jonne haluat vaihtaa,
lapsi säilyttää paikkansa maaliskuun ilmoituksen mukaisessa koulussa.

Kunnan päätöksestä valittaminen

Jos kunnan päätös on mielestäsi virheellinen, siitä voi valittaa Hallinto–
oikeudelle, joka arvioi, olemmeko noudattaneet lainsäädäntöä lapsen sijoituksen
yhteydessä. Huomioi, ettei valitus automaattisesti merkitse, että lapsi sijoitetaan
uudestaan.
Lisätietoja ja valitusapua saa palvelukeskuksesta numerossa 08–535 300 00.

Koulun alkaminen

Syyslukukausi käynnistyy 17. elokuuta 2022. Saatte lisätietoja koulun alkamisesta
koulusta, johon lapsi on sijoitettu.

Hyvä tietää
Vapaa-ajan koti

Sinä päivän aikana, jona lapsi ei käy koulua, hän voi olla vapaa-ajan kodissa (6–
12-vuotaille oppilaille) tai avoimessa vapaa-ajantoiminnassa (10–12-vuotiaille
oppilaille).
Huomioi, että kunta velottaa kotitalouden tuloihin perustuvan maksun paikasta
vapaa-ajan kodissa. Avoimesta vapaa-ajantoiminnasta velotetaan kiinteä maksu.
Vuonna 2021 maksu on 417 kruunua kuukaudessa kotitalouden tuloista
riippumatta.
Vapaa-ajan kotiin haetaan samalla, kun koulua koskeva hakemus tehdään.
Esikoululuokassa alkava lapsi siirtyy esikoulusta peruskouluun 1. elokuuta, ja
siitä päivästä lähtien lapsi voi käydä vapaa-ajan kodissa.

Erityistuki

Kunnan koulut tarjoavat erityistukea sellaista tarvitseville oppilaille. Jos lapsi
tarvitsee erityistukea, ota asian tiimoilta yhteyttä rehtoriin koulussa, johon lapsi on
saanut paikan.

Koulukuljetukset

Lapsilla on joissakin tapauksissa oikeus koulukuljetuksiin. Sen johdosta lapsella
on oikeus ilmaiseen kuljetukseen kouluun ja kotiin. Ensi sijassa se tapahtuu SLlinja-autolla, toiseksi koululinja-autolla tai koulutaksilla. Lisätietoja saa
osoitteesta huddinge.se/skolskjuts. Lisätietojen osalta yhteyttä voi ottaa myös
palvelukeskukseen numerossa 08-535 300 00.

Äidinkielenopetus

Oppilaille joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, annetaan mahdollisuus lukea tätä
kieltä kouluaineena. Äidinkieltä voidaan lukea esikoululuokalta lähtien. Opetusta
annetaan kerran viikossa koulun päätyttyä, varsinaisen lukujärjestyksen
ulkopuolella.
Äidinkielenopetusta koskevia lisätietoja

Lisätietoja ja kysymyksiä

Koulun hakemista koskevia lisätietoja saa osoitteesta huddinge.se/sokaskola. Jos
sinulla on muita kysymyksiä 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

