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Anordnande av
förkoleundervisning

Syfte och läroplan
Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen
och den grundläggande undervisningen skall
bilda en för barnen enhetlig lärstig.
Förskoleundervisningen skall förbättra barnens
förutsättningar för inlärning och underlätta
övergången till nybörjarundervisningen och
ordnas i enlighet med barnets behov som
allmän undervisning eller specialundervisning.
Undervisningen följer nationella grunder för
förskoleundervisningens läroplan och den lokala
läroplanen. Varje förskola gör tillsammans med
respektive skola en årlig läsårsplan, som baseras
på läroplanen. I denna preciseras
verksamhetens särdrag.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik
ansvarar för ordnandet av den svenskspråkiga
förskoleundervisningen och den finskspråkiga
utbildningsnämnden för den finskspråkiga
förskoleundervisningen. Förskoleundervisningen
sker i anslutning till skolans verksamhet och
respektive skolas rektor ansvarar för verksamheten. I Nykarleby ordnas förskoleundervisning skilt för de båda språkgrupperna.
Enligt lagen om grundläggande utbildning bör
barnet året innan läroplikten delta i ettårig
förskoleundervisning eller annan verksamhet
genom vilken målen för förskoleundervisningen
uppnås. Det betyder att under det år barnet fyller
sex år skall det inleda en ettårig förskoleundervisning. Till kommunens förskoleundervisning antas i första hand barn som är
bosatta i kommunen.
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Var ordnas
förskoleundervisning?

Svenskspråkig förskoleverksamhet ordnas i Hirvlax skola,
Jeppo-Pensala skola, Munsala skola, Socklot skola och i
Zachariasskolan. Finskspråkig förskoleverksamhet ordnas vid
Metsäkulman koulu. Kommunen anvisar elevplats för
förskoleundervisningen som följer skolornas
upptagningsområden. Om du är osäker på i vilken förskola
ditt barn skall gå, ta kontakt med bildningskansliet .I
samband med förskoleundervisningen finns möjlighet till
morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Val av
undervisningsspråk
Enligt lagen om grundläggande utbildning 10 §, har
vårdnadshavaren rätt att välja mellan de undervisningsspråk
som används i kommunen och som barnet har förmåga att
studera på. Om osäkerhet föreligger ska barn genomgå test
som visar tillräckliga språkkunskaper. Tilläggsuppgifter ges av
skolan.

Stöd för barnets
utveckling och lärande
Barn som behöver stöd i sin utveckling och inlärning har rätt att
få det stöd som motsvarar deras behov. Stödet ges utgående
från trestegsmodellen - barnet får allmänt, intensifierat eller
särskilt stöd beroende på barnets behov och inlärningsförutsättningar. För de barn som får intensifierat eller särskilt
stöd fattas beslut om detta och en plan för barnets lärande eller
en individuell plan för barnets lärande görs upp. Barn som i en
utredning av läkare eller psykolog konstateras ha sådana
svårigheter att det är uppenbart att hen på grund av handikapp
eller sjukdom inte på nio år kan nå de mål som ställts upp för
den grundläggande utbild-ningen beviljas förlängd läroplikt,
och blir alltså läropliktig ett år tidigare än vad som bestäms i
lagen om grundläggande utbildning. Barn med förlängd
läroplikt kan få förskole-undervisning som föregår läroplikten
som 5-åring (vanligtvis med placering inom småbarnspedagogiken) och gör sitt första läropliktiga år som 6-åring i
förskolegruppen i barnets närskola. Undervisningen ges enligt
barnets individuella plan för lärande. I praktiken kan stödet inom
de olika nivåerna innebära t.ex. differentiering och anpassning i
grupp-undervisning, individuell träning eller träning i liten
grupp med stöd av speciallärare inom småbarns-pedagogiken.
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Förskoleundervisning
ordnas i
Hirvlax skola
Jeppo-Pensala skola
Munsala skola
Socklot skola
Zachariasskolan
Metsäkulman koulu
(finskspråkig)

Anmäl till
förskolan i
Wilma anvisning på
sidan 5!

Anmälan till förskola
samt ansökan till
morgon- och eftermiddagsverksamhet

Skolskjutsar
Förskolebarnen har samma rättigheter till
skolskjuts som eleverna i den grundläggande
utbildningen. Förskolan är avgiftsfri. För
skolskjutsar gäller samma principer som för åk 1,
dvs kommunen ordnar skolskjuts för de barn som
har minst 3 km till förskolan. Mera information
finns här:
https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-ochutbildning/grundlaggande-utbildning

Anmälan till förskoleundervisningen sker
elektroniskt via Wilma, under tiden 11 - 18.1.2021.
Anmälan sker i januari samma år som barnet skall
påbörja sin förskoleundervisning. Efter anmälan
sänds en bekräftelse till vårdnadshavarna där
barnet anvisas en förskoleplats enligt skolornas
upptagningsområde. Av särskilda orsaker kan
anmälan göras senare, t.ex. läkarintyg, inflyttning
till orten m.m. Under våren som föregår
förskolestarten bjuds barnet in till ett besök i
förskolan.

Eller klicka här: Skolskjuts

Ansökan till morgon- och
eftermiddagsverksamheten sker elektroniskt via
ett formulär på småbarnspedagogikens hemsida
under samma tid, 11 - 18.1.2021.

Förskolans
omfattning och
gruppindelningsbestämmelser

Till ansökan: Ansökan om morgon- och
eftermiddagsverksamhet

Förskoleundervisningen omfattar 20 vt (följer
timantalet för åk 1-2).Skoldagens längd får ej
överskrida 5 timmar. Verksamhetens omfattning
och arbetstiderna bestäms av nämnden för
utbildning och småbarnspedagogik. I en
förskolegrupp skall finnas minst sex (6) barn. Om i
förskolegruppen finns tre till fem (3-5) barn
integreras förskolebarnen med åk 1 eller åk 1-2
under 10 vt och har separat undervisning under 10
vt. Om gruppen understiger 3 barn ordnas ingen
förskola utan barnen integreras med
förskoleläroplan i åk 1 eller åk 1-2.

Ansökningstid
11 - 18.1.2021

3

Ansökan till
sekundär förskola
Vårdnadshavare som önskar annan förskoleplats
än den som barnet anvisas till bör lämna in en
anhållan riktad till nämnden för utbildning och
småbarnspedagogik. Kommunen varken står för
kostnader eller ordnar skolskjutsar till sekundär
förskola. Skolplats i annan kommun bekostas inte.
Anhållan lämnas in senast 1.2.2021.

Skolan och hemmet
Samarbete mellan förskolan och vårdnadshavaren
är viktigt för att ge barnet så goda förutsättningar
för utveckling och lärande som möjligt. Hemmet
har det huvudsakliga ansvaret för barnets fostran
och vård. Genom samarbete med hemmen skall
skolan stöda barnets fostran. Hem- och skola
föreningar eller motsvarande utgör den enskilda
skolans samarbetspart.

Kontaktuppgifter

Bildningskansliet
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY

Hirvlax skola
Monäsvägen 31 B
66970 HIRVLAX
Telefon 050 596 6359

Munsala skola
Norra Munsalavägen 32 A
66950 MUNSALA
Tel 050 596 6359

Jeppo-Pensala skola
Jungarvägen 27 B
66850 JEPPO
Tel 050 442 8875

Socklot skola
Socklotvägen 108
66900 NYKARLEBY
Tel 050 596 6318

Metsäkulman koulu
Läntelä 1
66900 UUSIKAARLEPYY
Puh 050 442 5711

Zachariasskolan
Västanlid 1
66900 NYKARLEBY
Tel 050 514 7110

Telefon 06 785 6111 (Växel)

Morgon- och
eftermiddagsverksamhet
Ann-Charlott Enlund
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
Telefon 06 785 6111 (Växel)
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Ansökan i Wilma
Barnets uppgifter finns redan i Wilma
Om barnet varit inskrivet i småbarnspedagogiken och
vårdnadshavarna har Wilma-inloggningnar sedan
tidigare görs ansökan via Wilma. Vid inloggningsproblem, ta kontakt med Annika Lillqvist 06 785 6409.
Logga in: https://nykarleby.inschool.fi/

I den blå balken finns en rubrik: Blanketter
Under Blanketter finns Anmälan till
förskoleundervisning

Grunduppgifterna är färdigt
ifyllda och kan inte ändras.
Kryssa för rutan Söker till
förskoleundervisning.
Välj till vilken Förskola ni söker.
Fyll i eventuella Tilläggsuppgifter
Vårdnadshavarnas uppgift om
efternamn och förnamn är
förhandsifyllt och kan inte
ändras.
Uppgifter om Adress, Postadress,
Telefon och e-postadress kan
och skall korrigeras vid behov.
Fyll ännu i uppgifter om
"Anmälare" i rutan längst ned.
Spara blanketten och ansökan är
färdig.
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Barnets uppgifter finns inte i Wilma
Om ert barn inte tidigare varit inskrivet i
småbarnspedagogiken sker anmälan via
Nykarleby stads hemsida.
Länk till anmälningsblanketten:

https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-och-utbildning/forskola
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