ÖREBRO KOMMUN
Till vårdnadshavare
som ska söka skola/Finska

Huoltajille, jotka
aikovat hakea
koulupaikkaa
lapsilleen

Nyt on aika hakea lapsellesi koulupaikkaa
Seuraavassa annetaan tietoja sinulle, jolla on viimeistä luokkaa koulussaan käyvä lapsi.
Sinun tulee hakea paikkaa koulusta, jossa haluat lapsesi käyvän. Voit hakea mihin
tahansa kouluun kunnan sisällä. Lähtökohtanamme ovat sinun toivomuksesi paikasta
siinä määrin kuin se on mahdollista. Jos hakemaasi kouluun on enemmän hakijoita
kuin paikkoja, koulupaikat jaetaan lapsille suhteellinen etäisyys -periaatteen mukaisesti.
Verkkosivustolla www.orebro.se on lisätietoja koulupaikkojen jakamisesta lapsille. Siellä
on myös lista kaikista Örebron kunnassa sijaitsevista kouluista, sekä kunnallisista
kouluista että vapaakouluista.
Hae paikkaa kunnallisesta koulusta 15. tammikuuta–31. tammikuuta
Kun olet päättänyt, mistä kouluista sinä ja lapsesi olette kiinnostuneita, sinun tulee
rekisteröidä toivomuksesi e-palvelumme avulla. Voit valita ja asettaa tärkeysjärjestykseen
aina viisi koulua. Kaikilla huoltajilla tulee olla e-palvelun käyttämiseksi sähköpostiosoite
ja sähköinen henkilökortti (bank-ID). Lapsen kaikkien huoltajien tulee
allekirjoittaa hakemus e-palvelussa viimeistään 31. tammikuuta, muussa tapauksessa se
ei kelpaa.
Ellet pysty käyttämään e-palvelua, voit hakea koulupaikkaa paperilomakkeella. Lomake
on saatavana sivustolta orebro.se/sokaskola, tai voit noutaa sen palvelukeskuksesta.
E-palvelu on käytettävissä hakemisaikana 15. tammikuuta–31. tammikuuta.
Jos jätät hakemuksen paperilomakkeella, sen on oltava saapunut Örebron kunnalle viimeistään 31.
tammikuuta, ja sen on oltava kaikkien huoltajien allekirjoittama. Muuten se ei kelpaa.
Viimeistään maaliskuun lopussa sinulle tiedotetaan päätöksestä, mistä koulusta lapsesi on saanut paikan.
Vapaakoulut
Jos haluat hakea paikkaa vapaakoulusta, ota yhteys suoraan kouluun, he käsittelevät omia
paikkojaan koskevat asiat. Vaikka hakisitkin paikkaa vapaakoulusta, voit kuitenkin hakea
yhtä aikaa paikkaa kunnallisista kouluista. Jos sen jälkeen päätät valita vapaakoulun
kouluksesi, on tärkeää, että ilmoitat tästä palvelukeskukseen.
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Koulukuljetukset

Jos lapsesi on tarkoitus alkaa käydä 4. vuosikurssia, ja hänen koulumatkansa uuteen
kouluunsa on pitempi kuin neljä kilometriä, hänellä on tietyissä tapauksissa oikeus
koulukuljetukseen. Jos hän on aloittamassa 7. vuosikurssilla, hänellä tulee olla yli
viiden kilometrin koulumatka uuteen kouluunsa. Etäisyys lasketaan lapsesi
väestökirjaosoitteesta siihen kouluun, johon kunta olisi sijoittanut hänet, vaikka hän
olisikin valinnut jonkin toisen koulun.
Kehotamme sinua hakemaan koulukuljetusta yhtä aikaa kun haet koulua. Saat tällöin
päätöksen koulukuljetuksesta ennen koulua alkua. Hakemus koulukuljetuksesta
tulee tehdä kunkin lukuvuoden alussa.
Vapaa-ajankoti
Jos lapsesi tarvitsee paikkaa vapaa-ajankodista, sinun on haettava sitä silloin kun olet
saanut päätöksen lapsesi koulusta.
Lisätietoja
Verkkosivustolla www.orebro.se/sokaskola on lisätietoja koulupaikan hakemisesta ja
miten voit hakea lisätietoja koulukuljetuksista ja vapaa-ajankodista.
Voit myös ottaa yhteyden kunnan palvelukeskukseen (Servicecenter), puh. 019-21 10
00, servicecenter@orebro.se tai servicecenter@t-meeting.se (viittomakieli)
In other languages
The information above is also available at the various preschools/schools in Arabic,
English, Finnish, Sorani and Somali. Contact your preschool or call the Service Centre at
019-21 10 00 or servicecenter@orebro.se if you have any questions.
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