
 

 

 
Sinulle, jonka lapsi aloittaa  
esikoululuokan  
 
Tervetuloa Haaparannan kaupungin peruskouluun. 

 

Esikoululuokka on pakollinen  
Jos lapsesi täyttää kuusi vuotta vuoden 2020 aikana, tulee sinun hakea esikoulupaikkaa 
syksylle 2020. 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. Huomioi, että Kielikouluun haetaan omalla lomakkeella.  

 

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. 



 

 

 
 

 
 

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 Kielikoulun suomenkieliseen ryhmään 
 

Lähetä täytetty lomake takaisin vastauskuoressa viimeistään 11. helmikuuta. 
Postimerkkiä ei tarvita, sillä kuori on valmiiksi postileimattu. 
 
Mahdollisiin kysymyksiisi vastaa Anna-Maria Brännström 0922-264 91 ruotsiksi ja suomen 
kielellä Kristiina Kvist 0922-264 30. 
 

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

www.haparanda.se. Osa kouluista järjestää infoillan, jossa kerrotaan esikoulusta. Seuraa 

ilmoituksia kunnan kotisivulla. 

 

 
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 

yhteyttä lapsi- ja nuorisolautakuntaan (kommun@haparanda.se) 
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