Åbo
– en traditionsrik
och modern
skolstad!
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Det är aldrig för
sent att lära sig

189
900
folkmängd
Åbo är både en traditionsrik och modern stad. Det är
speciellt fyra karaktäristiska drag som gör Åbo unikt.
Åbo är Finlands äldsta bildningsstad med en historia
som sträcker sig 750 år tillbaka i tiden. Historien
är hela tiden närvarande i småbarnspedagogikens
och läroanstalternas verksamhet. Men i Åbo lever vi
redan nu i framtiden: Staden har i sina daghem och
läroanstalter skapat moderna lärmiljöer som motsvarar
de krav som präglar utbildningsverksamheten på
2020-talet.
Betydelsen av den svenskspråkiga utbildningen
i Åbo är som helhet stor. I Åbo finns det enda
svenskspråkiga universitetet utanför Sverige. Stadens
egen svenskspråkiga fostran och undervisning
stöder helheten.

En unik stad

Åbo har alltid varit en internationell stad och en
mötesplats för olika kulturer. I småbarnspedagogiken
och i den grundläggande utbildningen är antalet barn
som talar ett annat språk än finska eller svenska redan
nästan 20 %. Antalet förväntas stiga i framtiden.
Åbo stad är ett betydande centrum för fostran och
undervisning i hela Finland. Det sammanlagda antalet personer som omfattas av bildningssektorns
tjänster och högskolorna i Åbo uppgår till över
60,000. Det innebär att mer än var tredje Åbobo på
något vis är i kontakt med tjänsterna inom fostran
och undervisning.
Timo Jalonen
Direktör för bildningssektorn

Åbo stad bildningssektorn
www.turku.fi/undervisning
telefon: 02 330 000

Småbarnspedagogik
är växelverkan

8 000
Åbo stad har cirka 50 finsk- och svenskspråkiga
dagvårdsenheter som kan bestå av flera olika daghem eller lekskolor. Verksamhet bedrivs på över 70
olika ställen.
Småbarnspedagogiken vid Åbo stad erbjuder
dagvårdsverksamhet som hel- eller deltidsvård,
kvälls- och dygnetruntvård, förskoleundervisning samt
kompletterande dagvård på del- eller heltid. Enheterna
verkar antingen i samband med daghemmen eller
skolorna. Familjedagvården ordnas däremot i
vårdarens eget hem eller som trefamiljsdagvård.
I Åbo finns också många privata enheter för
småbarnspedagogik. Familjen kan ansöka om en
privat dagvårdsplats antingen med servicesedel
eller stöd för privat vård och dess kommuntillägg.
Inom ramen för den öppna småbarnspedagogiken
bedriver nästan 30 lekparker verksamhet runtom i
staden. Dessutom erbjuds lekskolor, utelekskolor,
familjeklubbar och öppen dagvårdsverksamhet.

Småbarnspedagogiken
Småbarnspedagogiken ordnar språkbad på svenska
och språkdusch på engelska. Dessutom erbjuder
Åbo stads enheter försök med tidig språkinlärning
på flera olika språk. I en del privata dagvårdsenheter
erbjuds småbarnspedagogik dessutom på bl.a.
franska och ryska. Småbarnspedagogiken stöder
också barn som tillhör kulturella minoriteter så att
barnen kan växa upp med sin egen kultur och bli
medlemmar av det finländska samhället.
Tjänsterna inom specialsmåbarnspedagogiken är
olika stödformer för enskilda barn i deras närliggande
daghem eller i regionala specialgrupper. Speciallärarna
stöder barnen, personalen och familjerna genom att
konsultera och delta i daghemmens vardag.
Åbo stads småbarnspedagogik deltar i många projekt
som främjar barns och ungas motion och rörelse.
Motionen betonas i barnens vardag.

www.turku.fi/sv/smabarnspedagogik
servicehandledningen inom småbarnspedagogiken: 02 262 5610
småbarnspedagogikens chattjänst: www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-chatt

En inkluderande
och aktiv skoldag

14 100

Den
grundläggande
utbildningen

Skolnätet i Åbo täcker ett stort geografiskt område
från öarna i söder till landsbygden i norr. Principen
är att erbjuda en likvärdig undervisning för alla från
årskurs 1 till årskurs 9. Inom den grundläggande
utbildningen i Åbo finns 31 finskspråkiga och fem
svenskspråkiga skolor. Undervisning på engelska
erbjuds i Åbo internationella skola. I skolorna i Åbo
talas sammanlagt över 70 språk som modersmål.
Mångkulturella möten är en del av elevernas vardag.

bl.a. genom elevkårsverksamheten. Elever i årskurs
1–6 representerar sin skola i Barnens Parlament
och elever i årskurs 7–9 i Åbo Ungdomsfullmäktige.

Den grundläggande utbildningen ger möjlighet
till samma behörighet till fortsatta studier för alla
elever. Målet är att stöda elevens personliga
utveckling och erbjuda hen tillräckliga kunskaper
och färdigheter. Eleverna har rätt att få undervisning
och studiehandledning i enlighet med läroplanen
samt tillräckligt stöd för lärande och skolgång.

Det rikliga utbudet av klasser med särskild inriktning
ger eleverna möjligheter att fördjupa sig i sina
intressen. I Åbo finns klasser med betoning på
olika språk, naturvetenskaper, gymnastik och musik.
Olika arbetssätt och lärmiljöer används aktivt bl.a.
i satsningen Upplevelsestigen som omfattar alla
elever i årskurs 1–6.
Den grundläggande utbildningen ska svara
på samhällets föränderliga behov. Ett aktuellt
utvecklingsområde är digitaliseringen av
undervisningen och lärandet. För att möjliggöra
detta erbjuder Åbo alla elever i årskurs 4–9 personliga
terminaler.

Elevernas aktivitet, delaktighet och välbefinnande är
centrala byggstenar i den grundläggande utbildningen
i Åbo. Eleverna kan påverka och få sin röst hörd
www.turku.fi/sv/grundskolan

Åbo - Finlands äldsta skolstad
1276

1600

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

I början av 1600-talet
grundades det första
gymnasiet i Åbo,
som ombildades till
Kungliga Akademien i
Åbo 1640.

1872
Åbos första
kommunala folkskola
påbörjade sin
verksamhet 1872 och
det första läroverket,
Turun Suomalainen
Lyseo, grundades
1879.

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

Bildningssektorn i
siffror

59 000

Grundläggande
utbildning

14 100

barn, elever,
studerande

3 750
personal

Småbarnspedagogik

8 000

1908
Både det svenska
och det finska
arbetarinstitutet i
Åbo påbörjade sin
verksamhet 1908.

1950
År 1950 fick
yrkesutbildningens
skolhus på
Aningaisbacken
bl.a. maskiner och
möbler som togs i
undervisningsbruk
donerade av vänorten
Göteborg.

1998
Åbo yrkesinstitut
(TAI) inledde sin
verksamhet 1998. TAI
bildades genom en
sammanslagning av
utbildningsproducenter
för olika branscher
inom yrkesutbildningen.
Utbildningsutbudet vid
TAI är ett av landets
mest omfattande.

2020
Finlands regering har
som mål att finländarna ska vara det mest
kunniga folket 2020.

Gymnasieutbildning
och arbetarinstituten

22 100

Yrkesutbildning och
läroavtal
Svenskspråkig fostran
och undervisning

4 800

10 000

Totalt

62 750

Lär och lev
på svenska

4 800

Den svenskspråkiga
fostran och
undervisningen

Bildningens tvåspråkiga rötter i Åbo är starka och
livskraftiga. Åbo är Finlands äldsta skolstad. De
svenskspråkiga daghemmen och skolorna stärker
vid sidan av den högklassiga pedagogiken också
den finlandssvenska kulturen.

Det svenska gymnasiet Katedralskolan i Åbo hör till
landets främsta. Katedralskolan är Finlands äldsta
skola grundad 1276. Bland skolans f.d. rektorer kan
bl.a. Finlands reformator Mikael Agricola nämnas.

Den svenska bildningssektorn i Åbo erbjuder barn
och unga en trygg uppväxt- och lärmiljö på det
egna modersmålet. Åbo garanterar svenskspråkig
utbildning ända från daghemmen och den
grundläggande utbildningen till studier på andra
stadiet.
Åbo har flera svenskspråkiga daghem och förskolor.
För barn i åk 1-6 ges undervisning i Cygnaeus skola,
Sirkkala skola och Braheskolan. I S:t Olofsskolan
går elever i åk 7-9. Skolan ger också möjlighet till
särskild inriktning på idrott och naturvetenskap.
För barn med specialbehov inom grundskolan ges
undervisning vid Sirkkalabackens skola.

Inom vuxenutbildningen erbjuder Åbo svenska
arbetarinstitut ”Arbis” mångsidiga kurser och
föreläsningar. Institutet hör till landets äldsta och
lockar närmare 3000 deltagare per år.
Det tvåspråkiga Åbo yrkesinstitut ger svenskspråkig
undervisning inom handel och informationsteknik.
Inom den svenska bildningssektorn i Åbo studerar
också barn, unga och vuxna från grannkommunerna.
Sektorn ansvarar också för det nordiska vänortssamarbetet inom stadens hela skolväsende.

www.turku.fi/undervisning

Bli student
med toppbetyg

22 100

Gymnasierna och
Arbetarinstituten

Gymnasieutbildningen
I gymnasierna i Åbo avlägger de studerande
studentexamen med toppbetyg år efter år – tack vare
högklassig undervisning och motiverade studerande.
Det svenskspråkiga gymnasiet Katedralskolan i Åbo
är Finlands äldsta gymnasium som bl.a. Finlands
reformator Mikael Agricola har varit rektor för.

att gå kurser i alla gymnasier i Åbo. Studenterna
från gymnasierna i Åbo har i regel större chans än
landets medelstudenter att bli antagna till högskolor.

Nästan alla gymnasier i Åbo har en särskild
utbildningsuppgift som bestämts av undervisningsministeriet, t.ex. studier som betonar uttrycksförmåga,
idrott och naturvetenskaper. I Åbo finns också en
utbildningslinje med fokus på maritima studier. Vid
sidan av de normala gymnasiestudierna innebär
gymnasiets särskilda uppgifter gemensamma kurser
i t.ex. spelplanering, omfattande musikproduktioner,
laboratoriekurser på universiteten och fältarbete vid
Skärgårdshavet.

Arbetarinstituten
Åbo stads två arbetarinstitut erbjuder en mångsidig
utbildning inom den fria bildningen. Instituten ordnar
årligen hundratals kurser, föreläsningsserier och
seminarier. De största ämnesgrupperna är språk,
hantverk, konst och välbefinnande. Kundtillvändhet,
mångkulturalism och hållbar utveckling är delar av
institutens vardag.
Kurser för studerande med specialbehov samt
invandrare ingår i institutens utbud. Institutens
mångkulturella undervisning består bl.a. av kurser i
finska och svenska på olika nivåer. Invandrare som
är hemmamammor erbjuds integrerande utbildning
och unga invandrare KOKO-utbildning.

Gymnasiet kan avläggas på det sätt som passar
bäst för den studerande, t.ex. på engelska i den
internationella skolan i Åbo eller flexibelt på finska
vid Åbo kvällsgymnasium. De studerande kan välja
https://www.turku.fi/sv/gymnasieutbildning

www.turuntyovaenopisto.fi

www.aboarbis.fi

Bli vad du vill – en
strålande framtid väntar!

10 000
Åbo yrkesinstitut (TAI) utbildar med framgång årligen
tusentals studerande som avlägger grundexamina,
yrkes- och specialyrkesexamina. Individualiserade
studier utgör grunden för utbildnings- och
undervisningsverksamheten. Genom personliga
val av studier, skapar den studerande en fungerande
och ändamålsenlig studieplan. T.ex. avläggandet
av en dubbelexamen erbjuder goda möjligheter till
fortsatta studier.
Utöver studierna för yrkesexamen förbereder och
utbildar TAI studerande med invandrarbakgrund
för arbetsliv och karriär. Att lära sig grunderna i det
finska språket inom den grundläggande utbildningen
för vuxna skapar en god och fungerande grund
för integrering och medborgerlig aktivitet. Inom
utbildningen som förbereder inför yrkesutbildning
handleds studerande som ännu funderar på sin
framtid och yrkeskarriär.

Den yrkesinriktade
utbildningen
TAI utbildar lärare och arbetsplatshandledare
och samarbetar med näringslivet och andra
läroanstalter. Vi erbjuder även individualiserade
och enligt samarbetspartens behov skräddarsydda
utbildningslösningar på flera olika utbildningsområden.
Aktiv tävlingsverksamhet erbjuder goda möjligheter
att utveckla sin kompetens till mästarnivå i Finland,
Europa eller till och med på världsnivå. Internationalitet
och mångspråkighet är en del av vardagen och
studerande- och lärarutbyten är möjliga läsåret om
på nästan alla kontinenter.
TAI bedriver verksamhet i flera skolhus runtom Åbo
och utbildning finns tillgänglig på både finska och
svenska. Hostel- och undervisningsfartyget s/s Bore
erbjuder de studerande en unik och ny lärmiljö.
På Bore arbetar studerande från olika områden i
samarbete med TAI:s egen personal.

www.taiturku.fi
www.oppisopimus.turku.fi/sv

Åbo stads
bildningssektor
Universitetsgatan 27 a, PB 355
20100 Åbo
tel. 02 330 000
bildningssektorn@turku.fi
www.turku.fi/undervisning
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