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Barnen är framtiden. Åbo stads småbarnsfostran har 
som mål att fostra välmående barn som accepteras 
som de är och respekteras. Småbarnsfostran är 
växelverkan. Ett barn som man lyssnar till och 
som blir hört är självsäkert och tillitsfullt. Detta 
mål eftersträvar vi i samarbete med daghemmen, 
familjedagvården, tjänsterna inom den öppna 
småbarnsfostran, förskoleundervisningen och 
hemmen, eftersom livet i barnens värld är här och 
nu. 

Vårt lands framgångar i olika undersökningar som 
mäter skolelevers färdigheter visar att åren inom 
småbarnsfostran förbereder barnens förmåga att 
lyssna, ta emot, tillämpa och dela information, när de 
som sjuåringar tar steget ut till den grundläggande 
utbildningen. 

Ett av våra ambitiösa mål är att varje barn som 
är vår klient redan från barnsben känner till 
de möjligheter som ettor och nollor erbjuder. 
Informationsteknologin har kommit till daghemmen. 
Den generation som växt upp med den har ett 
okomplicerat förhållande till den, på samma sätt 
som till att sätta upp en lek.

Leken är barnets rätt och ett sätt att skapa sig 
en bild av världen. Genom och vid sidan av leken 
färdas informationsteknik, konst, vetenskap, motion 
och en mångkulturell vardag. Dagvårdens gamla 
goda tradition att besöka olika evenemang, teatrar 
och museer kompletterar de erfarenheter och 
upplevelser som barnet inhämtar i dagvården.

Sm
åbarnsfostran

servicerådgivning för kunderna
02 262 5610 

www.turku.fi/undervisning

småbarnsfostran 9000
-kommunal dagvård 5200
-privat dagvård 900
-stödet för privat dagvård 600
-stödet för vård av barn i hemmet 
2300 

dessutom 600 inom öppen små-
barnsfostran

personal 1500

Här och nu
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En aktiv och trygg skoldag för alla!

I Åbo ges grundläggande utbildning i 35 olika 
skolor, varav i fyra skolor på svenska och i en skola 
på engelska. I grundskolorna i Åbo går barn med 
fler än 70 olika modersmål och färdigheterna i 
mångkulturell växelverkan är en oskiljaktig del av 
vardagen för barn och ungdomar som växer upp i 
dagens Åbo.

Elevernas välbefinnande och trygghet står Åboborna 
nära hjärtat. För att skolvägen ska vara så kort som 
möjlig, väljs skolan i första hand utifrån elevens 
hemadress. Barnets hobbyer eller särskilda behov 
tas i beaktande och till exempel språkklasser eller 
inriktning på bildkonst kan vara skäl att söka sig 
till en skola längre bort. Varje skola i staden har 
tagit fram en karta där samtliga svåra korsningar 
och eventuella sikthinder längs med skolvägen 
har markerats. För föräldrar som söker efter rätt 
skola med hänsyn till barnets behov finns även en 
elektronisk karta där man kan studera vilka olika 
stödformer som finns tillgängliga i olika skolor. 

För att garantera en aktiv och trygg skoldag har man i 
Åbo även drivit ett projekt med samma namn. Positiv 

attityd, delaktighet och samhörighet eftersträvas 
med vardagliga medel: klubbverksamheten har 
utökats, skolorna har skaffat bollar, gatukritor, 
utespel, rockringar och annan rekvisita. Men 
redskapen spelar väl ingen roll, om man inte vet 
hur de ska användas? För att lösa detta rekryterade 
projektet studerande vid Åbo lärarutbildningsanstalt 
till att leda VÄLKKIS-utbildningar för eleverna i åk 
5 och 6. På så sätt fick de äldre eleverna i skolan 
färdigheter att lära de mindre olika rastaktiviteter.

Även för medfostrarna, farfar i skolan, är åldern 
inget hinder för gemensamma aktiviteter. I Åbo finns 
fler än 50 farfäder i skolan som ger eleverna stöd 
och delar med sig av sin livsvisdom i skolmiljön – 
samtidigt som de själva lär sig av barnen.

I Åbo försöker vi ge barnen trygghet och 
sammanhållning under hela skoldagen från hemmet 
till skolan och vice versa. Under dagen kan man 
även göra små trevliga avstickare. Ett bra exempel 
på detta är grundskolornas kulturstig som varje år 
omfattar tre besök med koppling till ett läroämne i 
stadens kulturinstitutioner.

www.turku.fi/undervisning
elever 11 700  
personal 1400

Lågstadieelevernas högtidliga inmarsch på stafettkarnevalen i Åbo.
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www.turku.fi/undervisning

småbarnsfostran: 470 
grundläggande utbildning: 960
gymnasieutbildning: 290
yrkesutbildning (Åbo yrkesinsti-
tut, Handel och data):110
vuxenutbildning (Åbo svenska 
arbetarinstitut): 1400

Egentliga Finlands tvåspråkigaste stad

Åbo har långa och livskraftiga rötter i tvåspråkigheten. 
Den svenskspråkiga bildningssektorn erbjuder 
barn och unga en trygg lärmiljö, där var och en kan 
växa och skaffa sig kunskaper utifrån sina egna 
utgångspunkter. Vi satsar på högklassig pedagogik 
samt på att stärka välbefinnandet och den finlands-
svenska identiteten. De barn som väljer den 
svenskspråkiga utbildningen erbjuds en så enhetlig 
skolgång som möjligt, från småbarnsfostran via 
grundläggande utbildning till studier på andra 
stadiet.

I våra skolor studerar även svenskspråkiga barn 
från grannkommuner – sammanlagt tretton 
närkommuner har ingått avtal med Åbo om ordnandet 
av svenskspråkig grundläggande utbildning. 

Åbo yrkesinstitut erbjuder svenskspråkig utbildning 
vid enheten för handel och data och det fria 

bildningsarbetet vid Åbo svenska arbetarinstitut 
erbjuder många studie- och hobbymöjligheter.

Den svenskspråkiga bildningssektorn sköter även 
den samnordiska vänortsverksamheten. Åbo och 
dess nordiska vänorter Bergen, Göteborg och Århus 
har redan i 40 års tid ordnat elevutbyten i form av 
lägerskolor för niondeklassarna. För andra årets 
studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter 
ordnas årligen Vänorternas Ungdomskonferens, 
ett möte i anslutning till det nordiska elev- och 
lärarutbytet, och varje år ordnas även ett några 
dagar långt lärarutbyte mellan vänorterna. Dörrarna 
till det samnordiska samarbetet står öppna även 
för eleverna och lärarna inom den finskspråkiga 
bildningssektorn. 

Föregångaren till det svenskspråkiga gymnasiet i Åbo, Katedralskolan i Åbo, var en katedralskola i anslutning till Åbo domkyrka som grundades på 1200-talet.

Svenskspråkig fostran och undervisning
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Allmänbildning och specialgymnasier

Studerande vid gymnasieskolorna i Åbo når år efter 
år toppresultat i studentskrivningarna – detta har vi 
den högklassiga undervisningen och de motiverade 
studerandena att tacka för. Svenskspråkiga 
Katedralskolan i Åbo är Finlands äldsta gymnasium 
och på nationell toppnivå i jämförelser mellan 
studerandenas utgångsnivå och resultaten 
från studentskrivningarna. Mikael Agricola, 
gymnasieskolans före detta rektor, torde vara stolt.

Nästan alla gymnasieskolor i Åbo har en 
specialuppgift som utbildningsministeriet utfärdat. 
Sådana uppgifter är konstkommunikation, ICT, 
idrott, musik och naturvetenskaper. I Åbo finns 
dessutom sjöfartslinjen. Det hela innebär timtal 
av improvisation, speldesign, stenhård träning, 
stora musikproduktioner, laboratoriekurser vid 
universitetet och fältforskning ute på skärgårdshavet. 
Eleverna kan avlägga gymnasiet på det sätt som 
bäst passar dem själva, till exempel på engelska 
vid Åbo internationella skola eller flexibelt vid Åbo 
kvällsgymnasium.  

Det är alltså inget under att Åbostudenternas 
antagning till landets universitet överskrider landets 
genomsnitt.

Gymnasiediplom kan avläggas vid samtliga 
gymnasieskolor i Åbo och språkbrickan regelrätt 
svämmar över. Utöver de vanliga språken kan 
man också välja spanska, italienska, portugisiska, 
grekiska, latin, kinesiska eller japanska. Eleverna gör 
studieresor både med språklig inriktning och med 
fokus på andra ämnesområden. För gymnasisterna 
från Åbo är Europa lika stor som deras handflata.

www.turku.fi/undervisning
studerande 4300
personal 250
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Det är häftigt att läsa sig till ett yrke!

Vid Åbo yrkesinstitut kan man studera handel och 
service, teknik samt hälsovård och välbefinnande. 
Inom handel och service kan man avlägga 
merkonom- och datanomexamen även på 
svenska. Studerandena vid Åbo yrkesinstitut hittar 
sysselsättning bättre än landets genomsnitt. 

Yrkesutbildningen är givande och undervisningen 
lyckad när både studerandena och lärarna vet 
hur verkligheten ser ut för olika yrkesgrupper 
just nu – och kan anpassa sig till förändringar. 
Nästan alla vid yrkesinstitutet ser inlärningen i 
arbetet som körsbäret på toppen av studietårtan. 
För studerandena är det också viktigt att de på 
arbetsplatsen bemöts av en yrkesmänniska 
som tar sin handledningsuppgift allvar och utöv 
sitt eget arbete också kan handleda den unga. 
Tillsammans med andra utbildningsanordnare i 
regionen har Åbo yrkesinstitut utbildat tusentals 
arbetsplatshandledare. På klarspråk betyder det 
att när en studerande från ÅYI:s elmontörlinje ska 
avlägga sin praktik i en montörsfirma, behöver han 
eller hon inte känna sig vilsen framför elcentralen. 

Arbetsplatshandledaren ger genast all information 
om vilka målsättningar, rättigheter och skyldigheter 
som gäller.

ÅYI arbetar även hårt för att uppfylla 
utbildningsgarantin. Yrkesstarten och invandrarnas 
förberedande utbildningar är endast en bråkdel av 
den enorma arbetsmängd som utbildningssektorn i 
Åbo utför inom ramen för gemensamma projekt för 
att garantera kvaliteten på yrkesutbildningen och 
elevernas möjligheter att hitta sin plats i arbetslivet.

Åbo Läroavtalsbyrå i sin tur för samman företag 
och vuxna samt ungavuxna som letar efter sin egen 
karriärstig. Läroavtal är ett effektivt sätt att lära sig 
ett yrke genom praktiskt arbete.

Åbo yrkesinstitut 
www.turkuai.fi
studenrande 3900
personal 420

Läroavtalsutbildning
www.oppisopimus.turku.fi
yrkesexamen 610
grundläggande examen 440
specialyrkesexamen 350
ej examensinriktad utbildning 160

Yrkesutbildning
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Leva och lära sig

Vid Åbo yrkesinstituts vuxenutbildning kan man 
skaffa sig kunnande som behövs i arbetslivet och här 
kan man avlägga fler än 60 olika examina. Hos oss 
kan man avlägga olika utbildningar för tillstånd som 
behövs i arbetslivet och komplettera sitt kunnande 
med korta kurser. Utbildningarna är planerade med 
vuxna människors behov och livssituation i åtanke. 
Årligen har vi cirka 6 000 studerande.

Åbo yrkesinstituts vuxenutbildning samarbetar 
intensivt med näringslivet, andra läroanstalter och 
samarbetspartner i regionen såväl när utbildningar 
planeras som när de genomförs. 

Åbo svenska arbetarinstitut och Åbo finska 
arbetarinstitut ordnar varje år fler än 1 000 kurser 
och föreläsningsserier som drar fler än 20 000 
vuxna deltagare. De populäraste ämnena är språk, 
handarbete och slöjd, bildkonst, dans och motion, 
musik samt IT. Åbo finska arbetarinstitut erbjuder 
dessutom högklassiga föreläsningar och seminarier 
bland annat om historia. 

Arbetsinstitutet presenterar sina studerandes verk 
även utanför institutet. Olika utställningar pryder 
stadens gator och köpcentra. Den kompetenta och 
trendmedvetna lärarkåren, lärmiljöerna av hög 
kvalitet och det mångsidiga utbildningsutbudet 
garanterar att efterfrågan på arbetarinstitutens 
kurser bara växer.

Arbetarinstitutens mångkulturella avdelning 
’Luuppi’ ordnar utbildning speciellt för invandrare.  
Av de cirka 100 kurser som ordnas årligen är 
uppemot hälften kurser i det finska språket. Utöver 
integrationsutbildning finns ett stort utbud av 
studiehelheter i finska språket för elever på olika 
nivåer och med olika språklig bakgrund. Under de 
senaste åren har Utbildningsstyrelsen understött 
invandrarnas studier med anslag i form av 
studiesedlar, vilket har gjort att en del utbildningar 
har varit helt avgiftsfria för deltagarna. Luuppi ordnar 
även inledande kartläggningar för invandrare.

Vuxenutbildning, 
1.1.-31.12.2012 
23 500

Åbo yrkesinstituts vuxenutbildning 
6000

Åbo finska arbetarinstitut 17 500
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Skolorna i Åbo och deras förvaltning får årligen 
besök av tiotals delegationer från olika delar av 
världen som vill veta mer om deras verksamhet. Det 
finländska och i Åbo rotade sättet att ordna fostran 
av barn, ungdomar och vuxna över årskursernas 
och läroanstalternas gränser har fångat och behållit 
världens intresse. Besökarna är intresserade av hela 
processen från undervisning till ekonomiförvaltning 
och beslutsfattande, och föredömen söks även 
bland de i Åbo tillämpade handlingsmodellerna som 
framhäver gemenskap och delaktighet. En faktor 
som får alla besökare oavsett nationalitet att stanna 
upp är dock det förtroende som härskar i skolvärlden 
och hela det finländska samhället. Skolinspektörer 
behövs inte eftersom man har förtroende för 
lärarnas och den övriga personalens kompetens 
och moral – och det förtroendet har man inte behövt 
ångra sig.

Vid planering, utveckling och genomförande av 
undervisningen är det viktigt att studerandena och 
experterna har ett öppet sinne för utbyte och man 

har försökt hålla den internationella mobiliteten 
livskraftig även under sämre år.

Bildningssektorns olika avdelningar i Åbo 
samarbetar med varandra och en bra idé kan 
snabbt nå ut till alla förgreningar i organisationen. 
DIU-centralen, dator i undervisningen-centralen, 
utbildar personal och elever på alla stadier och 
inom småbarnsfostran med hjälp av skräddarsydda 
kurser. Kompletterande utbildning finns tillgänglig 
för ibruktagande av nya innovationer och för att få 
nackgrepp om gamla virtuella motståndare. Med en 
god IT-grund är det en barnlek, eller åtminstone en 
aning lättare, att utveckla verksamheten och hitta 
nya samarbetspartner – till och med på alldeles nya 
breddgrader. I bästa fall kan dessa nya partner, som 
med hjälp av expertis och IT fåtts till samma bord, 
sitta på samma kurs vid samma DIU-central. 

I den europeiska skolstaden råder ingen rast eller ro 
förrän kunskapen har fått vingar.

Vi verkar tillsam
m

ans
Internationell verksamhet, utveckling och 
kompletterande utbildning
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