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förskoleundervisningen
2-16.1.2017



Elektronisk anmälan till förskolan
Anmälningstiden är 
2-16.1.2017
Anmälan görs elektroniskt via 
www.turku.fi/forskola 
På web-sidan även ytterligare 
information gällande förskolas 
elevupptagning.
Förskolebesluten skickas hem till alla 
blivande förskolebarn samtidigt
Vänligen bekräfta förskoleplatsen till 
förskolans föreståndare senast två 
veckor efter att ni mottagit beslutet.

Förskolebarnen har rätt till plats i den 
förskola till vilket barnet hör enligt 
elevupptagningsområden som finns 
inom den grundläggande utbildningen. 
I fall av att det finns plats i förskolan 
efter förstahandsantagningen, kan 
förskolebarn antas genom 
andrahandsantagning enligt särskilda 
kriterier.

http://opaskartta.turku.fi

Skolor och daghem

http://opaskartta.turku.fi/


Elevupptagningsområde
(beslut SSNFU 26.9.2013)

Cygnaeus skola: Områden väster och norr om Aura å, väster om gatulinjen Martinsgatan-
Kungsgårdsgatan-Uittamovägen, Uittamo, Katarina, Hirvensalo, Satava, Kakskerta och Runsala.

Sirkkala skola: Områden söder och öster om Aura å med följande undantag: ett område väster om 
gatulinjen Martinsgatan-Kungsgårdsvägen-Uittamovägen samt Uittamo och Katarina. 

Braheskolan: Områden söder och väster om Aura å, väster om gatulinjen Jungfrustigen-
Stenhuggaregatan, Bäckergatan, Bäckerstigen, Luolavuorivägen, väster om korsningen Meriläisvägen
och Södra Bågen, samt Uittamo, Ispois, Katarina, Hirvensalo och Satava

http://opaskartta.turku.fi/IMS/sv?layers=Guidekarta&lon=Skol%20omr%C3%A5dena%201-6%20svensk&cp=6713280,23467104&z=64


Antagningskriterier



Antagning i första hand
Barnen har rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt de elevupptagningsområden som 
finns inom den grundläggande utbildningen 

En annan lämplig förskola om den egna förskolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte 
är lämplig för eleven, detta förutsätter sakkunnigutlåtande

Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av Åbo stad ordnade 
förskoleundervisningen. 

Utöver kriterierna för antagning i första- och andrahand bör barnet ha tillräckliga 
kunskaper i svenska språket.



Om det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan platserna fyllas med 
elevantagning i andra hand. Enhetliga grunder tillämpas i alla förskolor. Antagning i andra hand 
får inte medföra att en ny undervisningsgrupp måste bildas.

Följande grunder tillämpas i prioritetsordning. Vid behov används lottdragning, om det i förskolan 
inte finns rum för alla de elever som söker till förskolan och som uppfyller ifrågavarande 
kriterium.

1. Eleven har syskon i skolan där förskolan ordnas

2. Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger belägg för det

Ifall en elev antas genom andrahandsantagning ansvarar vårdnadshavaren för resekostnaderna. 
Ifall eleven genom andrahandsantagningen antas med syskonkriterium eller utgående från 
kriteriet skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna och eleven har en reseförmån till 
närskolans förskola fråntas eleven inte denna förmån ifall samma kriterier fylls till den andra 
förskolan. Reseförmånen kan dock inte förbättras med ett byte från närskolans förskola till en 
annan förskola

Antagning i andra hand



Skjutsförmånen kan beviljas för barn bosatta i Åbo enligt följande kriterier
• resa mellan hem och förskola minst 5 km
• barn som går i kompletterande dagvård (morgon/eftermiddag) har inte rätt till 

skjutsförmån
• ersättningen gäller följeslagarens busskostnader enligt billigaste taxa (månadskort)

Vårdnadshavarna anhåller om skjutsförmån. 
Ansökan skickas till:

Servicechef Hanna Karlsson

Universitetsgatan 27A

20100 Åbo

Principer för förskoleskjutsar 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ansokan_om_forskoleskjuts.pdf


Kompletterande dagvård för 
förskolebarn



Förskolebarn som har behov av kompletterande dagvård utöver den avgiftsfria 
förskolan betalar en dagvårdsavgift som är inkomstbaserad och påverkas även av 
familjestorleken
• Barnen har möjlighet till regelbunden frånvaro från kompletterande dagvården, men barnet 

deltar dagligen i förskoleundervisningen. Regelbunden frånvaro sänker dagvårdsavgiften.
Närvaron kan begränsas till 

- högst 11 dagar/mån.

- högst 16 dagar/mån.

• Även dagens längd påverkar avgiften:

- 65% av heldagsavgiften om kompletterande dagvård högst 5h/dag

- 85% av heldagsavgiften om kompletterande dagvård över 5h/dag



Ansökan om kompletterande dagvård
Förskolebarnen som har behov av kompletterande dagvård utöver 
förskoleundervisningen(8:30-12:30) anmäler sitt vårdbehov (antalet dagar/månad och tider). 
Föräldrar till förskolebarn som deltar i den kompletterande dagvården kommer att få en 
förfrågan gällande vårdbehovet under lovtider.
Blivande förskolebarn inom den kommunala dagvården med behov av kompletterande 
dagvård, skall INTE SÄGA UPP SIN DAGVÅRDSPLATS (möjlighet till avdrag i dagvårdsavgifterna 
vid frånvaro under sommarmånaderna).
Blivande förskolebarn i servicesedeldaghemmen säger upp sitt avtal med 
serviceproducenten när dagvårdsbehovet upphör och ansöker om dagvård .

Kompletterande dagvård erbjuds tidigast den 15.8.2017, alltså samma dag som 
förskolan inleds.

http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/barnens-dagvard-och-forskoleundervisning/ansokan-om-dagvard-och


Läsåret 2017–2018
Höstterminen: 15.8. – 22.12.2017

Höstlov: 19.10. – 22.10.2017

Jullov: 23.12.2017 – 7.1.2018

Vårterminen: 8.1.–31.5.2018

Vinterlov: 19.2.– 25.2.2018



Kontaktuppgifter
SIRKKALA FÖRSKOLA FOSTRAN OCH UNDERVISNING
Sirkkala dve. Servicechef Hanna Karlsson
Viveka Erlund 050-3967153 040-1802443
viveka.erlund@turku.fi hanna.karlsson@turku.fi

CYGNAEUS FÖRSKOLA
Östra svenska dve.
Nina Rosenberg 050-4323689
nina.rosenberg@turku.fi

BRAHESKOLAN
Sinikka Sihvo-Viemerö
040-6473576
sinikka.viemero@turku.fi

mailto:viveka.erlund@turku.fi
mailto:hanna.karlsson@turku.fi
mailto:nina.rosenberg@turku.fi
mailto:sinikka.viemero@turku.fi


Tack och välkommen 
till förskolan!
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