
Ändringar i elevupptagningsområden 

Utredningen och utvecklingen av servicenätverket för svenskspråkig fostran och undervisning har inletts 

och skolornas elevupptagningsområden hör också till denna helhet. I utredningen av servicenätverket 

granskas de svenskspråkiga tjänsterna och befolkningsprognoserna för den svenskspråkiga befolkningen. I 

utredningen bedöms också de framtida lokalbehoven och därtill bereds förslag till riktlinjer som de 

beslutsfattande organen sedan behandlar.    

Ändringar i elevupptagningsområden föreslås för att möjliggöra en jämnare hänvisning av eleverna till de 

olika skolorna enligt lokalresurs. Förutsättningarna för detta är tydliga kriterier vid hänvisningen av 

eleverna till de olika skolorna samt att lärstigen för den enskilda eleven ska bli så enhetlig som möjligt. 

Styrningen till förskolan behöver följa samma kriterier som elevupptagningen till skolorna.   

Svenska sektionen har i juni godkänt att planerna med en förändring i elevupptagningsområden kan gå 

vidare och att hörandetillfällen kan ordnas som en del i planeringen.   

I praktiken skulle detta betyda att Cygnaeus skola, Braheskolan åk 1 - 2 och Sirkkala skola har ett 

gemensamt elevupptagningsområde. Eleven söker om plats i någon av dessa skolor. Ifall alla elever inte 

ryms in enligt sitt förstahandsval anvisas platserna enligt följande principer:   

• den skola som är mest tillgänglig och trygg för eleven (till fots, med cykel eller kollektivtrafik)    

• den skola som har utrymme  

• maximiantalet elever per klass i årskurs 1 är högst 23 elever. Ifall tre eller fler elever har 

intensifierat eller särskilt stöd och en individuell undervisningsplan (IP) är klasstorleken högst 20 

elever i åk 1. I en klass med barn med förlängd läroplikt är klasstorleken högst 20 elever.  

 

Elevupptagningsområden för de svenska skolorna i åk 1–6 i nuläget: 

https://opaskartta.turku.fi/IMS/sv?layers=Guidekarta&lon=Skol%20omr%C3%A5dena%201-

6%20svensk&cp=6713280,23467104&z=64 

 

PDF karta över skolornas tillgänglighet:  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/saavutettavuuskartat.pdf 

 

Länk till skolornas tillgänglighet: 

https://opaskartta.turku.fi/IMS/sv/Map 

Genom att klicka på länken och följa instruktionerna nedan, så kan du bekanta dig med skolornas 

tillgänglighet till fots, med cykel och med kollektivtrafik.  

Instruktioner: Meny till vänster: välj uppgifter som visas på kartan -> områdesindelningar -> 

nåbarhetsområde  
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