FINSKA

Palvelut tutuiksi
Lapset ja koulutus

Skellefteån kunta
Skellefteån kunta sijaitsee
Ruotsin pohjoisosassa Norlannin
rannikolla. Kunnassa on noin
72 000 asukasta, jotka ovat
lähtöisin noin 70:stä eri
maasta. Kuntaan pääsee
autolla, linja-autolla,
junalla ja lentäen.
Lentäen perille pääsee
Tukholmasta tunnissa.
Skellefteån kunnalla
on paljon tarjottavaa
sekä pitkäaikaisille
asukkailleen että vasta
sinne muuttaneille.

Skellefteå

60 minuuttia

Tukholma

Lisätietoja verkkosivuilla
Jos haluat lukea lisää esitteessä olevista aiheista,
käy kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.skelleftea.se/skol

Esikoulu
Esikoulu on pedagogista toimintaa, joka on tarkoitettu
1–5-vuotiaille lapsille, joiden huoltajat käyvät työssä,
opiskelevat, ovat vanhempainvapaalla tai ovat työttömiä työnhakijoita.
Esikoulussa toimii esikoulunopettajia ja lastenhoitajia,
joiden tehtävänä on edistää lapsen oppimista esikoulun opetussuunnitelmassa (Lpfö 98/10) ja koululaissa
annettujen tavoitteiden ja suuntaviivojen pohjalta.
Esikoulu on ensimmäinen askel ruotsalaisessa koulutusjärjestelmässä.
Muu pedagoginen toiminta
Pedagogista hoivaa tarjotaan tietyillä alueilla vaihtoehtona
esikoululle tai koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoille.
Se on toimintaa, jossa lapsista huolehditaan henkilöstön
omassa kodissa (perinteinen perhepäivähoito). Pedagogista hoivaa voidaan antaa myös sitä varten varatussa
muussa tilassa. Esikoulun opetussuunnitelman arvoperusta koskee myös pedagogista hoivaa, ja esikoulun
opetussuunnitelma ohjaa sen toimintaa. Skellefteån
kunta tarjoaa toimintaa epätyypillisiin työaikoihin kolmessa kunnan esikoulussa. Epätyypillisiin työaikoihin
järjestettyyn toimintaan voivat hakea lapselleen paikkaa
huoltajat, joiden työaika ajoittuu iltaan ja yöhön klo
19.00–6.00 välille ja viikonloppuihin.
Yleinen esikoulu
Lapsella on sen vuoden syyskaudesta lukien, jolloin hän
täyttää kolme vuotta, oikeus yleiseen esikouluun. Kyseisen vuoden syyskuun ensimmäisestä päivästä lukien
yleinen esikoulu on maksuton. Yleisen esikoulun laajuus
on 525 tuntia vuodessa.
Skellefteån kunnassa tämä tarkoittaa 15 tuntia viikossa.
Yleisessä esikoulussa noudatetaan pääosin koulun lukuvuotta, joten taukoja pidetään joululomalla, urheilulomalla, pääsiäislomalla ja kesälomalla.

Paikan haku
Vähintään 1-vuotiaan lapsen huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa esikoulusta tai muun pedagogisen toiminnan piiristä työnsä tai opiskelunsa asettaman tarpeen
mukaisesti tai mikäli lapsella on muutoin perhetilanteen
vuoksi siihen oma erityinen tarve. Työnhakijoina olevat
tai lakisääteisellä vanhempainvapaalla toisen lapsensa
hoidon vuoksi olevat voivat lapsen täytettyä yhden vuoden hakea paikkaa esikoulusta tai muun pedagogisen
toiminnan piiristä vähintään kolmeksi tunniksi päivässä
tai viideksitoista tunniksi viikossa.
Skellefteån kunta takaa paikan esikoulussa tai muun
pedagogisen toiminnan piirissä sillä edellytyksellä, että
paikkahakemus tehdään viimeistään kolme kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Toivottu aloitusajankohta katsotaan ajankohdaksi, jolloin lapsen
tulee viimeistään aloittaa tutustuminen esikouluun tai
muuhun pedagogiseen toimintaan. Varaa noin kymmenen arkipäivää lapsesi tutustumiselle paikkaan ennen
varsinaisen työsi/opiskelusi alkamista.
Paikkahakemus tehdään esikoulun ja koululaisten päiväkerhojen verkkopalvelussa (e-tjänst förskola, fritidshem)
tai käyttäen lomaketta "Ansökan om plats i förskola,
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem" (Paikanhaku esikoulusta, muun pedagogisen toiminnan piiristä
tai koululaisten päiväkerhosta). Verkkopalvelun käyttö
edellyttää verkkotunnuksia.
Voit myös noutaa tai tilata lomakkeen kunnan asiakaspalvelusta, puhelin 0910-73 50 00. Hakemukseen
vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitukset, ellei
kyseessä ole yksinhuoltaja. Lomake lähetetään osoitteeseen: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85
Skellefteå, tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun.
Lue lisää osoitteesta www.skelleftea.se/minasidor
Paikan irtisanominen
Esikoulussa tai muun pedagogisen toiminnan piirissä
olevan paikan irtisanominen tulee tehdä vähintään
kaksi kuukautta ennen kuin lapsi luopuu paikasta. Kun
lapsi aloittaa nollaluokan, huoltajan ei tarvitse irtisanoa
paikkaa kunnan esikoulussa tai muun pedagogisen

toiminnan piirissä, mikäli toivomuksena on paikka
koululaisten päiväkerhossa, sillä se tapahtuu automaattisesti. Irtisanominen tehdään esikoulun ja koululaisten
päiväkerhojen verkkopalvelussa (e-tjänst förskola,
fritidshem) tai käyttäen lomaketta "Uppsägning av plats
i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem"
(Esikoulussa, muun pedagogisen toiminnan piirissä tai
koululaisten päiväkerhossa olevan paikan irtisanominen).
Verkkopalvelun käyttö edellyttää verkkotunnuksia.
Voit myös noutaa tai tilata lomakkeen kunnan asiakaspalvelusta, puhelin 0910-73 50 00. Hakemukseen vaaditaan
molempien huoltajien allekirjoitukset, ellei kyseessä
ole yksinhuoltaja. Lomake lähetetään osoitteeseen:
Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå,
tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun.
Maksut
Skellefteån kunta käyttää kaksitasoista enimmäismaksua. Vastaanottamalla paikan esikoulusta tai muun
pedagogisen toiminnan piiristä hyväksyt samalla, että
paikasta veloitetaan kahdentoista kuukauden maksu
vuodessa. Maksuttoman 10 arkipäivän tutustumisen
jälkeen alkavat kiinteän maksun veloitukset. Esikoulun
ja muun pedagogisen toiminnan maksuperusteet:
• kotitalouden kuukausittaiset bruttotulot
• lapsen tai lasten hoitoajat
• pedagogiseen hoivaan sijoitetut lapset – palkkio-osuus
Lisätietoja on osoitteessa www.skelleftea.se/skola
Poissaolo ja vapaat
Sairaudesta sekä kesälomasta, joululomasta, urheilulomasta, pääsiäislomasta tai muusta lomasta ilmoitetaan
suoraan esikouluun tai muuhun pedagogiseen toimintaan. Vähentynyt läsnäoloaika normaalien vapaiden
yhteydessä ei vaikuta maksuun. Lapsella ei ole oikeutta
olla esikoulussa tai muussa pedagogisessa toiminnassa huoltajan ollessa lomalla tai muulla vapaalla (esim.
liukuva työaika, vapaana korvatut ylityötunnit).
Esikouluneuvosto
Esikoulussa on esikouluneuvosto, jossa ovat edustettuina
sekä huoltajat että henkilöstö. Ota yhteyttä esikoulun
johtajaan, jos haluat päästä mukaan vaikuttamaan.

Peruskoulu
Nollaluokka
Syyslukukaudesta alkaen sinä vuonna, kun lapsesi täyttää
kuusi vuotta, hän voi aloittaa nollaluokan. Nollaluokka
on maksuton ja sisältää enintään 20 tuntia opetusta
viikossa.
Peruskoulu
Sen vuoden elokuussa, jona lapsi täyttää seitsemän
vuotta, alkaa yhdeksänvuotisen peruskoulun ensimmäinen luokka. Lapsilla on oppivelvollisuus. Voimassa
on laki, jonka mukaan kaikkien lasten ja nuorten täytyy
Ruotsissa käydä koulua. Jos haluat, että lapsesi aloittaa
ensimmäisen luokan jo 6-vuotiaana, lähetä asiasta hakemus lapsen tulevan koulun rehtorille. Koulunkäynti ei
maksa mitään. Oppikirjat ja lounaat ovat maksuttomia.
Erityisopetus
Oppilas, jolla on oikeus opetukseen erityiskoulussa,
voi jäädä kotikouluunsa ja opiskella erityiskoulun
opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilas voi myös
aloittaa alueen erityiskoulussa.
Koululaisten päiväkerho
Nollaluokasta alkaen lapsen huoltaja voi hakea lapselleen
paikkaa koululaisten päiväkerhosta työnsä tai opiskelunsa asettaman tarpeen mukaisesti tai mikäli lapsella
on muutoin perhetilanteen vuoksi siihen oma erityinen
tarve. Työnhakijoina olevat tai lakisääteisellä vanhempainvapaalla toisen lapsensa hoidon vuoksi olevat voivat
hakea paikkaa koululaisten päiväkerhosta kolmeksi päiväksi viikossa koulupäivän päättymisestä klo 15.30 asti.
Tämä koskee oppilaita nollaluokalta kolmannelle vuosiluokalle.
Paikka koululaisten päiväkerhossa on irtisanottava kaksi
kuukautta ennen kuin oppilas luopuu paikasta. Irtisanomisajalta veloitetaan maksu. Jos koululaisten päiväkerhopaikan irtisanominen koskee jakso kesäkuusta elokuuhun, huoltaja ei vapaudu maksuvelvoitteesta, mikäli
oppilas palaa päiväkerhoon ennen 1.10. samana vuonna.
Kesän ajaksi irtisanotusta päiväkerhopaikasta peritään
maksu jälkikäteen, jos oppilas palaa kerhoon syksyllä.

Paikan hakeminen/irtisanominen tehdään esikoulun ja
koululaisten päiväkerhojen verkkopalvelussa (e-tjänst
förskola, fritidshem) tai lomakkeella. Verkkopalvelun
käyttö edellyttää verkkotunnuksia.
Oppilaan kehitys
Vähintään kerran lukukaudessa oppilaan, hänen
huoltajansa ja opettajansa on käytävä kehityskeskustelu. Keskustelussa käsitellään oppilaan tiedollista ja
sosiaalista kehitystä suhteessa opetussuunnitelmaan,
kurssisisältöihin ja oppimääriin. Peruskoulussa opettaja
laatii kerran lukuvuodessa kirjallisen yksilöllisen kehityssuunnitelman niiden vuosiluokkien oppilaille, joita
ei arvostella. Vastaavanlainen suunnitelma laaditaan
kerran lukuvuodessa myös erityiskoulun vuosiluokkien
6–9 oppilaille, mikäli arviointia ei suoriteta.
Arvostelu
Oppilaat arvostellaan vuosiluokilla 6–9. Arvosanat
annetaan kunkin lukukauden päättyessä. Vuosiluokan 9
oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen. Erityiskoulun
vuosiluokilla 6–9 arvioidaan kaikki aineet, mikäli oppilas
tai hänen huoltajansa sitä pyytävät.
Kouluneuvosto
Kouluissa on kouluneuvosto, jossa ovat edustettuina
sekä huoltajat että henkilöstö. Jos haluat päästä mukaan
vaikuttamaan, ota yhteyttä koulun rehtoriin.
Poissaolo ja vapaat
Jos lapsesi sairastuu, ilmoita siitä peruskoulun verkkopalvelussa. Voit myös soittaa kunnan asiakaspalveluun.
Sairauspoissaoloilmoitus on tehtävä ennen koulupäivän
alkamista.

Yhteistä kaikelle toiminnalle
Vakuutukset
Kaikki esikoululaiset, pedagogista hoivaa saavat, päiväkerholaiset ja koululaiset ovat vakuutettuja. Vakuutus
on voimassa myös vapaa-aikana. Lue lisää osoitteesta
www.skelleftea.se/forsakringar
Äidinkieli
Esikoulussa ja koulussa lapset ja oppilaat saavat mahdollisuuden kehittää sekä äidinkielen että ruotsin kielen
taitoaan. Koululaisilla on myös oikeus opiskella ruotsia
toisena kielenä.
Lasten ja oppilaiden terveys
Lasten ja oppilaiden terveydenhuollon tavoitteena on
ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen esikoulussa,
esiopetuksessa, päiväkerhoissa sekä koulun vuosiluokilla
1–9. Samalla tuetaan lasten ja oppilaiden tiedollista
kehitystä.
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