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Småbarnsfostran  
är växelverkan

Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av 
flera olika daghem eller till exempel lekskolor. Verk-
samhet ordnas på över 90 verksamhetsställen.

Småbarnsfostran vid Åbo stad erbjuder dagvårds-
verksamhet som hel- eller halvdagsvård, kvälls- och 
skiftesdagvård, förskoleundervisning samt komplet-
terande dagvård i samband med antingen daghem 
eller skolor. Familjedagvård ordnas i vårdarens eget 
hem och som trefamiljsdagvård. I Åbo finns också 
mycket privata dagvårdsplatser. Familjen kan skaffa 
en privat dagvårdsplats med servicesedel eller stöd 
för privat vård och dess kommuntillägg.

Inom öppen småbarnsfostran bedriver 27 lekparker 
verksamhet runtom staden. Inom öppen småbarns-
fostran bedrivs dessutom verksamhet i lekskolor 
och familjeklubbar, som också ordnas i samarbete 
med för-samlingar och den tredje sektorn. Leksko-
lor ordnas också som utelekskolor. 

Småbarnsfostran ordnar språkbadsverksamhet 
och förskoleundervisning på svenska. Därtill ord-
nas språkdusch och förskoleundervisning på eng-
elska. Till småbarnsfostrans uppgifter hör också att 
stödja barn som hör till kulturminoriteter i utveck-
lingen till medlemmar i den egna kulturen och det 
finländska samhället.

Tjänsterna inom specialsmåbarnsfostran är olika 
stödformer som utarbetats för enskilda barn i när-
liggande daghem eller i regionala specialgrupper. 
Speciallärarna stödjer barnen, personalen och fa-
miljerna genom att konsultera och delta i daghem-
mens verksamhet i vardagen.

Åbo stads småbarnsfostran deltar i många projekt 
som främjar barns motion och rörelse. Barnens mo-
tion i vardagen syns i hur verksamheten fokuseras. 
I Åbo erbjuds också språkdusch och förskoleun-
dervisning på engelska på Tuomaansillan päivä-
hoitoyksikkö.

Småbarnsfostran

www.turku.fi/dagvard
servicehandledningen inom småbarnsfostran: 02 262 5610

småbarnsfostrans chattjänst: www.turku.fi/sv/smabarnsfostrans-chattjanst
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En inkluderande  
och aktiv skoldag

Åbo skolnätverk täcker skog och mark och princi-
pen är att enhetlig undervisning ska ges från års-
kurs ett till årskurs nio. I den grundläggande utbild-
ningen i Åbo stad finns 32 finskspråkiga och fyra 
svensksprå-kiga skolor. Undervisning på engelska 
erbjuds i Åbo internationella skola. I skolorna i Åbo 
talas samman-lagt över 70 språk som modersmål. 
Mångkulturella möten är en del av elevernas vardag.

Grundläggande utbildning möjliggör samma behö-
righet för fortsatta studier för alla. Målet är att stöd-
ja eleven att växa till en god människa och medlem 
i samhället samt erbjuda eleven sådana kunskaper 
och färdigheter som eleven behöver. Eleven har rätt 
att få elevhandledning, tillräckligt stöd för lärande 
och skolgång samt undervisning enligt läroplanen.

Alla elever hör till elevkåren. Elevkårens uppgift är 
att främja elevernas samverkan, möjligheter att på-
verka och delta samt utveckla samarbete. Från al-
la lågstadier deltar två elever som representerar sin 
skola i Barnens Parlament i Åbo. Högstadieeleverna 
gör sina röster hörda i Åbo ungdomsråd.

Tuubi är ett gemensamt publiceringsverktyg och 
kommunikationsforum för skolorna och läroanstal-
terna i Åbo. Tuubi öppnar ett fönster mot skolvärl-
den och ökar gemenskapen mellan skolorna. Få 
finländska grundskoleelever har fått chansen att in-
tervjua lika många internationella stjärnor som elev-
erna som gjort reportage för Tuubi. Bland annat Ro-
bin, Michael Monroe och Von Hertzen Brothers har 
stått framför kameran.

Grundläggande 
utbildning

www.turku.fi/grundskolan
tuubi.edu.turku.fi/
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Lär och lev  
på svenska

Bildningens tvåspråkiga rötter i Åbo är starka och 
livskraftiga: Finlands äldsta skola, Katedralskolan i 
Åbo, grundades 1276. Som rektor för skolan har 
bland annat Mikael Agricola fungerat på 1500-talet. 
I svenskspråkiga daghem och skolor satsar man 
utöver högklassig pedagogik på stärkandet av den 
finlandssvenska kulturen. 

Svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo er-
bjuder barn och unga en trygg uppväxt- och lärmil-
jö på det egna modersmålet. Målet är att erbjuda 
barn som väljer svenskspråkig utbildning så en-
hetliga förhål-landen som möjligt för skolgång från 
småbarnsfostran till grundläggande utbildning och 
senare studier på andra stadiet. I de svensksprå-
kiga skolorna i Åbo studerar också barn och unga 
från grannkommuner.

Åbo yrkesinstitut erbjuder svenskspråkig under-
visning inom områdena för handel och informa-
tionsteknik. Åbo svenskspråkiga arbetarinstitut, 
”Arbis”, erbjuder mångsidig kurs- och hobbyverk-
samhet för fritiden. 

Svenskspråkiga daghem och skolor är med i sam-
nordisk vänortsverksamhet. Åbo och dess nordis-
ka vänorter Bergen, Göteborg och Århus har redan 
under 40 års tid ordnat lägerskolor för niondeklas-
sare. För studerande vid gymnasium och yrkesut-
bildning ordnas årligen Ungdomskonferensen. Var-
je år ordnas också några dagars lärarutbyte med 
vänorterna. Dörren till samnordiskt samarbete är 
öppen också för finskspråkiga elever och lärare.

Svenskspråkig 
fostran och 

undervisning

www.turku.fi/undervisning
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Bildningssektorn i siffror

barn, elever,  
studerande

61 700

personal
3 600

Åbo - Finlands äldsta skolstad

Finlands äldsta skola, 
Katedralskolan i Åbo, 
grundades 1276. Bland 
annat Mikael Agricola 
var rektor för skolan på 
1500-talet.

Åbo första kommuna-
la folkskola påbörjade 
sin verksamhet 1872 
och det första lärover-
ket, Turun Su-omala-
inen Lyseo, grunda-
des 1879.

I början av 1600-talet 
grundades det första 
gymnasiet i Åbo,  
”kymnaasi”, som om-
gjordes till Kungliga 
Akademien i Åbo 1640.

Åbo första daghem, 
Kansanlastentarha 
nro 1, påbörjade sin 
verksamhet 1899.

1600 18991276 1872
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Svenskspråkig fostran 
och undervisning 

4 200
Gymnasieutbildning 6 000

Yrkesutbildning och 
läroavtal

24 800
Vuxenutbildning

Åbo finska arbetar- 
institut påbörjade sin 
verksamhet i Kristilli-
nen raittiusseuras hus 
på Trädgårdsgatan 
1908.

Finlands regering har 
som mål att finländar-
na ska vara det mest 
kunniga folket 2020.

År 1950 fick Åbo  
yrkesinstituts skolhus 
Aningais bl.a. av  
vänorten Göteborg 
donerade maskiner 
och möbler som togs 
i undervisningsbruk.

19501908 2020



Bli student  
med toppbetyg

I gymnasierna i Åbo presteras år efter år toppresul-
tat tack vare den högklassiga undervisningen och 
moti-vationen hos de studerande. Det svensksprå-
kiga gymnasiet i Åbo, Katedralskolan i Åbo, är Fin-
lands äldsta gymnasium för vilket bl.a. Mikael Ag-
ricola varit rektor.

Nästan alla gymnasier i Åbo har en särskild utbild-
ningsuppgift som utfärdats av undervisningsministe-
riet. Dessa är inriktning på drama, IKT, idrott, musik 
och naturvetenskaper i undervisningen. Dessutom 
finns en utbildningslinje för sjöfart i Åbo. Gymnasiets 
särskilda utbildningsuppgift betyder att man utöver 
nor-mala gymnasiestudier satsar mycket tid på im-
provisation, speldesign, hård träning, stora musik-

produkt-ioner, laboratoriekurser på universitet och 
fältarbete på Skärgårdshavet. 

Man kan avlägga gymnasiet på det sätt som pas-
sar bäst för en själv, t.ex. på engelska på Åbo in-
ternation-ella skola eller flexibelt på Åbo kvällsgym-
nasium. Studerande kan välja kurser från alla Åbos 
gymnasier. Efter studier på ett gymnasium i Åbo blir 
man lättare än medeltalet antagen till högskolor.

I varje gymnasium i Åbo kan man prestera gymna-
siediplom i flera olika ämnen. Utöver finska, svens-
ka och engelska kan studeranden välja att avlägga 
studier i tyska, franska, spanska, italienska, grekis-
ka, latin, kinesiska eller japanska. Alla gymnasier i 
Åbo har mycket internationell verksamhet.

Gymnasieutbildning

www.turku.fi/gymnasier
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Det är schysst  
att gå på yrkis

Åbo yrkesinstitut utbildar årligen med framgång flera 
tusen ungdomar till ett yrke. Individuella studievägar 
tryggas med individuella studieplaner. Man kan väl-
ja att inrikta sig på internationella studievägen eller 
studievägen mot spetskompetens. För studerande 
som behöver särskilt stöd finns en egen studieväg.

Utmärkta utbildningsalternativ för studenter erbjuds 
också. Vägen till dubbelexamen, vägen mot top-
pid-rott samt studier som uppmuntrar till företag-
samhet stödjer studerandenas behov och utveckling.

Elevutbyten med samarbetsläroverk utomlands och 
samarbete med företag inom olika branscher pro-
duce-rar nytt kunnande och språkkunskaper för att 
möta olika kulturer.

Pedagogiska lösningar för lärande är mångsidiga, 
funktionella, stödjer lärande och uppmuntrar till att 
samarbeta och nätverka. Kunnande som behövs i 

yrken tryggas genom perioder för lärande i arbete 
samt genom mångsidiga arbetslivskontakter. Åbo 
yrkesinstituts nätverk för företagssamarbete är ett 
av de mest omfattande i hela landet. Studerande 
som studerat på Åbo yrkesinstitut får lättare arbe-
te än medeltalet i resten av landet.

Studerandena får handledning och rådgivning 
som stöd för sina val under hela studietiden. VAL-
MA-utbildningen som är en förberedande utbild-
ning för yrkesinriktad grundutbildning erbjuds för 
de ungdo-mar som inte fått studieplats inom den 
bransch de valt, avbrutit sina studier eller övervä-
ger byte av bransch.

Tävlingsverksamhet möjliggör tävling i yrkeskunska-
per på nationell och internationell nivå. Studeran-
de på Åbo yrkesinstitut har traditionsenligt hämtat 
hem flera medaljer från tävlingarna.

Yrkesinriktad 
utbildning

www.turkuai.fi/sv
www.oppisopimus.turku.fi
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Det är aldrig för  
sent att lära sig

Vuxenutbildningen vid Åbo yrkesinstitut erbjud-
er det bredaste utbildningsutbudet i Egentliga 
Finland. Utbildningar ordnas inom över tio olika 
branscher. Yrkesinriktad grundexamen, yrkes- 
eller specialyrkes-examen kan avläggas som fri-
stående examen. Skolningar som förbereder för 
examen har planerats för att passa vuxnas be-
hov och livssituationer.

Till utbudet hör också förberedande utbildning 
och utbildning för invandrare, kompletterande 
utbildning för lärare samt utbildning för arbets-
platshandledare. Inom vuxenutbildningen stude-
rar årligen ca 6000 vuxenstuderande.

Vuxenutbildningen fungerar i tätt samarbete med 
näringslivet, andra läroverk och samarbetsparter 
i reg-ionen både i planeringen och genomföran-
det av utbildningarna. 

Åbo finska arbetarinstitut erbjuder mångsidig un-
dervisning inom det fria bildningsarbetet för stads-
borna och beaktar i arbetet kulturell mångfald, 
arbetshälsa och inriktning på kunden. Institutet 
ordnar årligen ca 800 kurser samt flera föreläs-
ningsserier och seminarier. De största ämnes-
grupperna är språk, konsthant-verk, bildkonst, 
musik, informationsteknik och olika hobbykur-
ser med anknytning till fritid.

Institutet erbjuder också mångkulturell under-
visning av vilken största delen består av språk-
kurser i finska på olika nivåer och hobbyämnen 
som t.ex. musik och idrott. För hemmamammor 
med invandrarbakgrund ordnas integrerande un-
dervisning. KOKO-utbildningen som riktar sig till 
unga invandrare, har etablerat sin position som 
en del av institutets verksamhet. I utbildningsut-
budet har man också beaktat studerande som 
behöver särskilt stöd.

Vuxenutbildning

Åbo yrkesinstitut, vuxenutbildningen
www.aikuiskoulutus.fi/svenska

servicerådgivning: 02 2633 4777

Åbo finska arbetarinstitut
www.turuntyovaenopisto.fi

servicerådgivning: 02 262 9811
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