Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum
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Kouluvalinta
Kaikki Eskilstunassa asuvat lapset saavat kuusivuotiaina paikan jostakin kunnallisesta
esikoululuokasta. Osoitettu koulu sijaitsee lähellä lapsen kotia. Kunta varaa lapselle koulupaikan
tämän koko peruskouluajaksi.
Lapsesi peruskouluaikana sinulla on milloin tahansa oikeus hakea hänelle paikkaa jostakin
toisesta kunnallisesta koulusta tai jostakin vapaakoulusta. Jos paikkoja on käytettävissä, lapsi saa
paikan siitä koulusta, josta olet hakenut hänelle paikkaa.
Aloittaako lapsesi esikoululuokalla?
Vuonna 2017 kouluvalinta tehdään marraskuun 1. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.
Valinta tehdään osoitteessa eskilstuna.se/skolval. Ellet valitse itse lapsellesi paikkaa
esikoululuokalta, tämä sijoitetaan kunnan osoittamaan kouluun. Huomaa, että molempien
huoltajien on kirjauduttava palveluun sähköistä henkilötodistusta (e-legitimation) käyttäen.
Hae paikkaa vapaa-ajankodista
Lapsesi menettää esikoulupaikkansa 30. kesäkuuta. Jos hän tarvitsee päivähoitopaikkaa kesällä,
voit hakea hänelle paikkaa vapaa-ajankodista 1. heinäkuuta alkaen. Muussa tapauksessa paikkaa
haetaan koulun alkamisajankohdasta lähtien. Hakemus tehdään osoitteessa eskilstuna.se/skolval.
Näin koulujen oppilaspaikat jaetaan
Oppilaspaikat myönnetään ensisijaisesti koulun oppilaaksiottoalueella asuville lapsille. Joskus
koulussa ei ole riittävästi paikkoja kaikille halukkaille. Mahdolliset jäljellä olevat paikat jaetaan
seuraavien periaatteiden pohjalta:




suhteellinen läheisyys*
sisarusetusija
arvonta

Päätös oppilaspaikan myöntämisestä
Kevätlukukauden aikana lähetetään tieto siitä, onko lapsesi saanut paikan siitä kunnallisesta
koulusta, josta olet hakenut hänelle paikkaa. Jos lapselle myönnetään paikka jostakin toisesta
koulusta kuin siitä, jonka kunta on osoittanut, hänellä on milloin tahansa oikeus vaihtaa takaisin
hänelle osoitettuun kouluun. Koulun vaihtoa haetaan osoitteessa eskilstuna.se/skolval.
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Jos haluat esittää kysymyksiä asiassa, ota yhteys lapsesi kouluun. Jos tarvitsette apua sähköisen
palvelun käyttöön, voit lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen skolval@eskilstuna.se. Voit myös
soittaa Eskilstuna direktiin numeroon 016-710 10 00, näppäinvalinta 2. Valitse sen jälkeen
vaihtoehto Skolval.
Haluaako lapsesi musiikkiluokalle?
Musiikkiluokkia on Djurgårdsskolanissa ja Stålforsskolanissa. Musiikkiluokille haetaan
osoitteessa eskilstuna.se/skolval marraskuun 1. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.
Musiikkiluokkien pääsykoe
Musiikkiluokille hakeneet oppilaat kutsutaan pääsykokeisiin. Kokeen jälkeen koulusta
ilmoitetaan, onko lapsesi päässyt musiikkiluokalle. Ellei hän ole saanut paikkaa musiikkiluokalta, hän saa pitää paikkansa hänelle osoitetussa koulussa, tai saada vaihtoehtoisen
kouluvalintansa käsitellyksi.
Vapaakoulun valinta
Vapaakouluilla on omat hakulomakkeensa ja ne huolehtivat itse oppilasvalinnastaan.
Voidaksemme suunnitella kunnallisten koulujemme toimintaa toivomme, että myös
vapaakouluihin hakevat oppilaat ilmoittavat kouluvalinnastaan sähköisen palvelumme kautta.
Näin kunnan koulu saa tiedon asiasta.
Onko lapsesi äidinkieli muu kuin ruotsi?
Siinä tapauksessa lapsellasi saattaa olla oikeus äidinkielentukeen esikoululuokalla tai
äidinkielenopetukseen peruskoulussa. Osoitteessa eskilstuna.se/modersmal on lisätietoja
mahdollisuuksista kehittää äidinkieltä kouluaikana. Samassa osoitteessa voitte myös hakea lapselle
äidinkielenopetusta sähköisen palvelun kautta.

* Suhteellisella läheisyydellä tarkoitetaan etäisyyttä oppilaan kodin (väestökirjanpito-osoitteen) ja koulun välillä.
Se merkitsee, että jos sekä oppilaan A että B huoltajat ovat hakeneet lapselleen paikkaa samasta koulusta, ja jos
vain toiselle lapsista voidaan järjestää paikka, etusija on sillä oppilaalla, jolla on pisin koulumatka muihin
kouluihin.
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