
 

 

Sinulle, jonka lapsi aloittaa esikoululuokan  
 

Tervetuloa Haaparannan kaupungin peruskouluun. 

 

Esikoululuokka on pakollinen  
Jos lapsesi täyttää kuusi vuotta vuoden 2023 aikana, tulee sinun hakea esikoulupaikkaa 
syksylle 2023. Ruotsissa asuvasta lapsesta tulee kouluvelvollinen sen vuoden 
syyslukukaudesta lähtien, kun hän täyttää kuusi vuotta. Esikoululuokka on pakollinen. 

 

 

Peruskoulu 
Peruskoulun tehtävänä on antaa oppilaille tarvittavat tiedot ja valmiudet, mutta myös 
perustavaa laatua olevat demokraattiset arvot. Koululain mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla 
on oltava mahdollisuus samanarvoiseen koulutukseen riippumatta sukupuolesta, 
maantieteellisestä kotipaikasta, sosiaalisesta ja taloudellisesta taustasta. Kodin kanssa 
yhteistyössä koulun tulee edistää oppilaiden kehitystä kohti vastuunsa tunteviksi 
kansalaisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnanjäseniksi. Peruskoulun toimintaa ohjaa 
Opetussuunnitelma, josta käytetään nimitystä Lgr11 ja se löytyy netistä skolverket.se 

 

 

Oikeudesta valita koulu 
Lapsellesi on aina varattuna paikka peruskoulussa, joka on lähinnä lapsen kotia. Sinulla on 

kuitenkin vapaus valita jokin toinen peruskoulu. Ei kuitenkaan ole varmaa, että lapsellesi on 

tilaa haluamassasi koulussa. Koulupaikat voivat olla jo varattuja koulun lähellä asuville 

lapsille, sillä heillä on etuoikeus lähikouluunsa. Lapsella ei yleensä ole oikeutta 

koulukuljetukseen muuta kuin lähikouluunsa. Koulupaikkatoivomus ilmoitetaan 

hakemuslomakkeessa.  

 

 

Päätös koulupaikasta 
Kun kouluvalinnan hakuaika loppuu, tehdään koulupaikkoihin valinnat lapsi- ja 
nuorisohallinnossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että valintalomake lähetetään takaisin 
hakuaikana. Jos valintalomake ei tule ajoissa tai sitä ei ole palautettu, lapselle varataan 
paikka lähikouluun. Saatte tietää lapsenne esikoululuokkapaikan kevään aikana. 

 

Vapaa-ajankoti (aamu/iltapäiväkerho) 
Esikoululuokkaa, peruskoulua ja erityiskoulua käyvät lapset voivat saada paikan vapaa-
ajankodissa. Vapaa-ajankoti on toimintaa, mihin lapset voivat osallistua ennen ja jälkeen 
koulupäivän sekä koulun lomien aikana. Oppilaalle on tarjottava opetusta vapaa-
ajankohdissa siinä määrin kuin oppilas sitä tarvitsee silloin, kun vanhemmat ovat ansiotyössä 
tai opiskelevat tai jos oppilaan oma perhetilanne sitä vaatii. 
Lisätietoja hakemuksesta ja maksuista löytyy Haaparannan kaupungin kotisivulta 
www.haparanda.se. 
 

 

http://www.haparanda.se/


 

Koulukyyditys 

Koulukyyditys on oppilaiden lakisääteinen etu peruskoulussa, erityiskoulussa ja 
erityislukiossa. Koulukyydityksen perusteita on useita. Oikeus koulukyyditykseen voi olla  
 
esimerkiksi koulumatkan pituuden, liikenneolosuhteiden, oppilaan erityistarpeiden tai muun 
erityisen olosuhteen perusteella. 
Raja-arvo koulukyyditykseen koulumatkan pituuden perusteella on: 
Esikoululuokka ja 1-.9. luokka yli 3 km 
 
Lisätietoja hakemusmenettelystä löytyy Haaparannan kaupungin kotisivulta 
www.haparanda.se 

 
 

Äidinkielen tuki ja äidinkielen opetus 
 
Esikoululuokan opetuksen tulee tukea sekä lapsen ruotsin kielen että lapsen äidinkielen 
kehitystä, jos äidinkieli on jokin muu kieli kuin ruotsi. Rehtori päättää siitä, kuinka äidinkielen 
tuki järjestetään esikoulussa ja esikouluokassa.  

 

 
Peruskoulussa järjestetään äidinkielenopetusta 1. vuosiluokalta alkaen. Oppilailla, 
joilla on perustason taidot kielessä tai kieli on perheen arkikieli kotona, on oikeus 
äidinkielenopetukseen. 
 
Oppilaalla, jolla omana äidinkielenään on jokin kansallisista vähemmistökielistä suomi, 
meänkieli, romani chib, jddisch tai saamenkieli on oikeus äidinkielenopetukseen, vaikka 
kieltä ei puhuttaisi kotona joka päivä. Oppilaan ei tarvitse myöskään osata kieltä saadakseen 
äidinkielen opetusta. Jos haluat lapsesi opiskelevan äidinkieltään ilmoita siitä lapsen 
kouluun. Äidinkielen opetukseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista. Ilmoitettuasi 
lapsesi äidinkielen opetukseen on hänen osallistuttava siihen. Jos haluat, että lapsesi oppii 
lukemisen alkeet suomeksi, niin hae lapsellesi paikkaa Marielund-Kielikouluun.  
 
 

Hakemuksen lähettäminen 

Lähetä hakemuksesi Haaparannan kaupungin sähköisen palvelun kautta 19. 

maaliskuuta mennessä.  www.haparanda.se  

Jos sinun ei ole mahdollista käyttää sähköistä palvelua, voit lähettää täytetyn lomakkeen 

vastauskuoressa.  

Haparanda stad 

Anna Maria Brännström 

953 85 HAPARANDA 

Kun lähetät hakemuksen paperilla, et saa vahvistusta siitä, että lautakunta on ottanut 

vastaan hakemuksesi.   

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys Anna Maria Brännströmiin, puh. 0922-26 000 

 
Vertaa kouluja 
Ennen kouluvalintaa voit tutustua Haaparannan kouluihin ja verrata kouluja kotisivuilla 

www.haparanda.se.  

 

http://www.haparanda.se/
http://www.haparanda.se/
http://www.haparanda.se/


 

 

 
 
Behandling av personuppgifter 
För att kunna skicka ut erbjudande om plats så inhämtar personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister, så som 
personnummer, namn och adress. Personuppgifterna kommer användas i skolans administrativa- och pedagogiska system för 
att säkerställa rätt identitet och utföra skolans uppdrag enligt skollagen med stöd enligt artikel 6.1 punkt e, i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt 
överlämnas till andra myndigheter, till exempel statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen enligt lag eller förordning 
är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som skolgången är aktuell. Därefter 
kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas. Personuppgifter kommer även att 
hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med 
de syften som personuppgifterna samlats in för. De systemleverantörer som barn- och ungdomsnämnden har avtal med har 
undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.  
 
Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas hos barn- och 
ungdomsnämnden. Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en månad kommer den 
registrerade att få information om skälet till förseningen. Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter i barn- 
och utbildningsnämndens system ska rättas. Den som anser att det finns felaktiga uppgifter kontaktar barn- och 
utbildningsnämnden.  
Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller 
att de lämnas ut till den registrerade på ett IT-medium (dataportabilitet). Uppgifterna som behandlas för inskrivning i grundskola 
kan dock varken begränsas eller raderas. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är barn- och 
ungdomsnämnden, kontakt: kommunen@haparanda.se.      

 

 
 
Henkilötietojen käsittely: 

Kouluvalintaa varten haemme lapsen henkilötiedot (henkilötunnus, nimi ja osoite) Skatteverkin henkilötietorekisteristä. 

Henkilötietoja käytetään koulun hallinnollisissa ja pedagogisissa ohjelmistoissa varmistaaksemme henkilöllisyyden ja 

mahdollistamaan koululain takaaman koulun tehtävän toteutumisen sekä henkilötietolain mukaan (kohta 6.1. 

henkilötietosuojalaissa). Henkilötietoja tullaan käyttäämään koulun sisisäisessä valvonnassa ja laadun valvonnassa sekä 

antamaan muille viranomiasille (esim. Statistiska centralbyrå) joille lain tai asetuksen mukaan kunnan on velvollisuus antaa 

henkilötietoja. Henkilötietoja tullaan käsittelemään ja säilyttämään koko koulunkäyntiajan. Sen jälkeen tiedot voidaan hävittää, 

jos mikään muu laki ei vaadi niitä säilyttämään (esim. arkistolaki). Henkilötietoja käsittelee myös ns. henkilötietovastaava. 

Henkilötietovastaava käsittelee henkilötietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty. Kaikki lapsi- ja 

nuorisolautakunnan hankitut ohjelmistotoimittajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen henkilötietojen suojaamisesta. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää maksuttomasti häntä itseään koskevat henkilötiedot, joita käsitelllään lapsi- ja 

nuorisolautakunnan alaisuudessa. Tiedot lähetetään kuukauden sisällä. Jos tietojen keräämiseen menee enemmän aikaa, on 

rekiströidylle annettava syy tietojen myöhästymiseen.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia väärien henkilötietojen muuttamista 

lapsi- ja nuorisolautakunnan käyttämissä ohjelmistoissa. Tarvittaessa ota yhteyttä lapsi-ja nuorisolautakuntaan. 

Rekisteröidyllä on joissakin tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen poistoa tai tietojen antamisten rajoittamista. Kouluun 

ilmoittautumiseen tarvittavia tietoja ei kuitenkaan voida rajoittaa eikä poistaa. Jos on jotain kysyttävää henkilötietoturvasta, ota 

mailto:kommunen@haparanda.se

