
 

  Information på finska 

On kouluvalinnan aika 

Kouluvalintakausi on 1. marraskuuta – 15. joulukuuta 
 

Koulun valinta 
Kaikille Eskilstunassa asuville lapsille taataan paikka heille osoitetusta 
kunnallisesta peruskoulusta. Voit lapsesi peruskouluaikana hakea hänelle paikkaa 
jostakin toisesta kunnallisesta koulusta tai vapaakoulusta. Jos paikkoja on 
käytettävissä, lapsesi saa paikan siitä koulusta, josta haet paikkaa.  
Kouluvalintakausi on 1. marraskuuta – 15. joulukuuta. 

Valinta tehdään täällä 
Valinta tehdään osoitteessa eskilstuna.se/skolval. Niiden lasten huoltajien, jotka 
aloittavat esikoululuokalla tai 4. tai 7. vuosiluokalla, tulee toimittaa hakemus e- 
palvelun kautta.  Ellet tee aktiivista valintaa, lapsi sijoitetaan siihen kouluun, josta 
hänelle on osoitettu paikka. Seuraavassa on lisätietoja kouluvalinnasta. 

Vapaakoulun valinta 
Vapaakouluilla on omat hakulomakkeensa ja ne huolehtivat itse 
oppilasvalinnastaan. Jos haluat valita jonkin vapaakoulun, sinun tulee ottaa yhteys 
suoraan kyseiseen kouluun. 

Aikataulu 

• Ne vanhemmat, joiden lapsi aloittaa esikoululuokalla tai 4. tai 7. 
vuosiluokalla, saavat lokakuun viimeisellä viikolla kotiinsa kirjeen, jossa 
on tietoa kouluvalinnasta.  

• Kouluvalintasivu avataan 1. marraskuuta.  
• Kaikissa peruskoulussa on avoimien ovien päivä marras-joulukuussa. Olet 

silloin tervetullut tutustumiskäynnille eri kouluihin. Koulujen avointen 
ovien päivämäärät ovat sivulla eskilstuna.se/skolval. 

• Kouluvalintasivu suljetaan 15. joulukuuta 
• Helmikuun viimeisellä viikolla saat tiedon siitä, mihin kouluun lapsesi on 

hyväksytty. 



 

• Koulu alkaa elokuun puolivälissä. Tiedot päivämäärästä ja kellonajasta 
ovat koulujen kotisivuilla. 

Mitä tapahtuu, jos valitsemassasi koulussa ei ole tilaa? 
Ensisijaisesti paikat myönnetään niille lapsille, jotka asuvat koulun 
kouluunottoalueella. Jos kouluun voidaan ottaa tätä useampia oppilaita, paikat 
jaetaan vuorojärjestyksessä seuraavien kriteereiden perusteella: 

• Suhteellinen läheisyys* 
• Sisarusetusija 
• Arvonta 

*Suhteellisella läheisyydellä tarkoitetaan etäisyyttä oppilaan kodin 
(väestökirjanpito-osoite) ja koulun katuosoitteen välillä. Se merkitsee, että jos 
kaksi lasta on hakenut samaan kouluun, ja vain toiselle heistä voidaan tarjota 
paikka, etusija on sillä lapsella, jonka koulumatka muihin kouluihin on pisin. 

Hyödyllistä tietoa 

Avointen ovien päivä peruskouluissa 
Olette lapsesi kanssa tervetulleita peruskouluissa marras- ja joulukuussa 
järjestettäviin avointen ovien päivään. Eri koulujen päivämäärät ja aukioloajat 
ovat osoitteessa eskilstuna.se/skolval. 

Äidinkieli 
Jos lapsesi äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, hänellä voi olla oikeus 
äidinkielentukeen esikoululuokassa tai äidinkielenopetukseen peruskoulussa. 
Lisätietoja on sivulla eskilstuna.se/modersmal, ja myös hakemus täytetään siellä. 

Lisätiedot 
Sivulla eskilstuna.se/grundskola on tietoja kaikista Eskilstunan kunnallisista 
peruskouluista. Sieltä voit myös tarkistaa, mitä kouluja kotisi lähellä on, ja voit 
myös verrata kouluja keskenään ja lukea Eskilstunan kouluunottoalueista. 

Siellä on myös tietoa bussikortista, lukuvuodesta, koulukuljetuksesta ja 
vakuutuksista. 

Osoitteessa eskilstuna.se/skolval on lisätietoja peruskoulun valinnasta. Jos haluat 
esittää kysymyksiä, voit joko soittaa Eskilstuna direktiin numeroon 016-710 10 00 
tai lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen info@eskilstuna.se. 

Voit myös käydä henkilökohtaisesti Eskilstuna direktissä osoitteessa Alva 
Myrdals gata 5, Eskilstuna, tai Torshälla direktissä osoitteessa Storgatan 26, 
Torshälla. 
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