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Vad bestäms om förskolan i lagen om 
grundläggande utbildning 628/1998

Kommunen är skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna 

grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Kommunen är 

dessutom skyldig att ordna förskoleundervisning det år läroplikten uppkommer för barn som omfattas av 

förlängd läroplikt och för barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som 

bestämts. En kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna 

grundläggande utbildning och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen.

Undervisningen i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, 

skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och 

korta för eleverna som möjligt. När förskoleundervisning ordnas skall dessutom beaktas att de barn 

som deltar i undervisningen har möjlighet att utnyttja servicen inom småbarnspedagogiken. 

Kommunen ska anvisa en lämplig plats, vid vilken utbildningen sker på elevens eget språk, om 

kommunen är skyldig att ordna undervisning på nämnda språk. En elev som får förskoleundervisning kan 

som plats för undervisningen anvisas också en sådan plats för småbarnspedagogiken som uppfyller 

motsvarande krav eller någon annan plats som lämpar sig för förskoleundervisning. Av grundad anledning 

som har samband med undervisningen kan kommunen byta plats för undervisningen utan att ändra på 

undervisningsspråket.



Bara ett enda upptagningsområde!
• I november 2022 ändrades elevupptagningen inom svenskspråkig fostran och undervisning då 

svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslöt om att hela svenska Åbo är 

ett enda upptagningsområde (Ssnfu 2.11 §48) 

• I praktiken betyder beslutet att vårdnadshavarna kan välja till vilken förskola eleven anmäls: 

Braheskolan, Cygnaeus eller Sirkkala. Om antalet sökande överstiger antalet platser i förskolan 

eller årskursen tillämpas antagningsgrunderna i prioritetsordning.

• För att förverkliga en enhetlig lärstig från förskola till skola är strävan att de barn som inleder sin 

förskola i anslutning till respektive skola skall kunna fortsätta sin skolgång där. Vårdnadshavaren 

kan även välja alternativet ”vi har ingen skillnad”, då avgör områdeschefen inom 

småbarnspedagogiken den mest lämpliga förskoleplatsen.



Våra förskolor:
Brahe,
Cygnaeus och 
Sirkkala



Antalet platser i 
förskolorna
Följande maximiantal platser har beviljats till 

förskolorna

Braheskolan 20+20

Cygnaeus 20+14

Sirkkala 20+20+14

Dessutom kan förskoleundervisning ordnas vid 

Daghem Port Arthur för barn som beviljats plats i 

skiftverksamheten.

Följande maximiplatser gäller för antagning till åk 1: 

Braheskolan 23+23, Cygnaeus skola 23+23, Sirkkala skola 

23+23+14

Rektor eller områdeschefen inom 

småbarnspedagogiken får inte ta in fler elever i 

förskolan eller skolan än vad det högsta 

elevantal som sektionen i sitt beslut fattat. 

Direktören för svenskspråkig fostran och 

undervisning kan på basis av framställning om 

särskild orsak bevilja lov att höja antalet 

eleverna i grupperna eller öka elevgruppernas 

antal.



Antagningskriterier

I. Hälsorelaterad orsak eller stödbehov

II. Skolans tillgänglighet. I bedömningen utgår man 

från Fölis reseguide och bedömningen görs i 

första hand enligt en trygg promenadväg och i 

andra hand från en trygg skolväg med 

kollektivtrafik.

III. Syskon i skolan

IV. Lottdragning

För att omfattas av det första kriteriet krävs beslut om 

särskilt stöd eller andra intyg. Syskonkriteriet tillämpas 

ifall eleven har syskon i samma skola under det år 

som förskolan inleds.



• Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av Åbo stad ordnade 

förskoleundervisningen. I andra hand antas barn som är bosatta i de regioner som hör till det 

regionala avtalet inom småbarnspedagogiken som Åbo stad ingått med närliggande kommuner.

• I Fölis reseplanerare ges information om rutten till fots, med cykel och med kollektivtrafik. För att 

få en gemensam och rättvis bild av tillgängligheten enligt Fölis reseplanerare fastställs 

tillgängligheten från hemadressen till skolan av ett team bestående av såväl geodatasakkunniga, 

representanter från kollektivtrafiken samt rektorer och områdeschefen från 

småbarnspedagogiken. Områdeschefen inom småbarnspedagogiken beslutar om 

elevens förskola.

• ”VI HAR INGEN SKILLNAD”: Av praktiska skäl kan informationen ”vi har ingen skillnad” 

meddelas enbart i den digitala blankettens tilläggsuppgifter, och blanketten kräver att någon 

förskola väljs.



Läsåret 2023-24
• Höstterminen: 10.8. – 22.12.2023 

• Höstlov: 16.10. – 22.10.2023

• Finlands självständighetsdag: 6.12.2023

• Jullov: 23.12.2023 – 7.1.2024

• Vårterminen: 8.1. - 1.6.2024 

(Förskoleundervisningen 31.5.2024)

• Vinterlov: 19.2. – 25.2.2024

• Långfredag: 29.3.2024

• Annandag påsk: 1.4.2024

• Vappen: 1.5.2024

• Kristi himmelsfärdsdag: 9.5.2024



En anmälan behövs

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2023–2024 

sker elektroniskt under tiden 4.–15.1.2023.

Förskolan inleds den 10.8.2023, och verksamheten följer skolornas läsår. Förskoleundervisningen 

är avgiftsfri, och ges fyra (4) timmar per dag mellan 8.30–12.30.

• Till förskoleundervisningen anmäls barn som är födda 2017, rätten till förskoleundervisning gäller 

även barn födda 2018 som överförs till den 11-åriga läroplikten. Barn som inte har en placering 

i kommunal småbarnspedagogik och är i behov av kompletterande småbarnspedagogik utöver 

förskoletimmarna behöver även lämna in en ansökan till småbarnspedagogiken.

• Under skolornas lovtider: höstlov, jullov, vinterlov och sommarlov ordnas inte 

förskoleundervisning. 

• Förskolebesluten skickas till hemadressen och vårdnadshavarna bör bekräfta platsen till 

enhetschefen på respektive förskola inom två veckor från mottagandet av beslutet. Bekräftelsen 

kan med fördel sändas med e-post. 



Kompletterande småbarnspedagogik
• Kompletterande småbarnspedagogik erbjuds tidigast den 10.8.2023, alltså samma dag som 

förskolan inleds. 

• Ifall barnet utöver förskoleundervisningen behöver  delta i småbarnspedagogik, uppbärs en 

månadsavgift enligt den tid som reserverats för barnet inom småbarnspedagogik. 

• Blivande förskolebarn i servicesedeldaghemmen säger upp sitt avtal med serviceproducenten när 

behovet för småbarnspedagogik upphör. Vid behov görs en ny ansökan om plats i 

småbarnspedagogik samtidigt med förskoleanmälan. 

• Vårdnadshavare för barn med placering i Åbo stads kommunala småbarnspedagogik bör 

informera i samband med förskoleanmälan om behovet för småbarnspedagogik fortsätter i 

förskolan. Även ändringar i timantalet bör meddelas.

• TIPS! När du fyller i den elektroniska anmälan till förskoleundervisningen eller ansökan till 

småbarnspedagogik behöver du kontrollera att du först väljer rätt stadsdel och sedan rätt enhet

- Braheskolan ->Martti

- Cygnaeus daghem och förskola -> Itäinen keskusta

- Sirkkala daghem och förskola -> Itäinen keskusta



Skjutsförmån
Skjutsförmånen kan beviljas för barn bosatta i Åbo 

enligt följande kriterier

• resa mellan hem och förskola minst 5 km

• barn som går i kompletterande 

småbarnspedagogik (morgon/eftermiddag) har 

inte rätt till skjutsförmån

• ersättningen gäller följeslagarens

busskostnader enligt billigaste taxa 

Vårdnadshavarna anhåller om skjutsförmånen med 

en skild blankett när förskolan inleds. Ansökan 

skickas först till förskolans enhetschef som 

granskar rätten till förmånen och skickar sedan 

ansökan till områdeschefen för beslutsfattande.



Kontaktuppgifter 

• Braheskolan Djupdikesvägen 27

karola.kojo@edu.turku.fi

• Cygnaeus daghem och förskola, Skolgatan 10

janna.andolin@edu.turku.fi

• Sirkkala daghem och förskola, Sirkkalagatan 20

annette.hagelberg@edu.turku.fi

• områdeschef hanna.karlsson@turku.fi
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Kom ihåg att fråga om
du har frågor☺



Tack att du deltog!


