
HELSINGFORS STAD 
Fostran och utbildning 

ANMÄLAN TILL SKOLAN 

1. 
Uppgifter om 
eleven 

Efternamn Förnamn Tilltalsnamn 

Personbeteckning Kön 
 flicka   pojke   övrigt 

Modersmål 

Hemadress Nationalitet 

Postnummer och -anstalt 

Hemkommun Boningskommun 

2.  
Uppgifter om 
vårdnadshavare 

Namn E-post Telefonnummer 

Adress Postnummer och -anstalt 

Namn E-post Telefonnummer 

Adress Postnummer och -anstalt 

3. 
Elevens 
närskola 

Närskola enligt meddelandet om läroplikt 

4. 
Trossamfund 
och 
undervisning i 
religion och 
livsåskådning 

 Evangelisk-luthersk 

 Ortodox 

 Annat, vilket 
Deltar i undervisning som ordnas av det egna samfundet 

 Ej trossamfund, deltar i undervisning i livsåskådningskunskap 

 Ej trossamfund, men deltar i religionsundervisningen 
5. 
Övriga uppgifter 

I vilket daghem/vilken skola går barnet i förskola? 

Annat som ni vill informera skolan om/önskemål? 

6. 
Anmälan till 
undervisning i 
elevens eget 
modersmål 

Du kan anmäla ditt barn till undervisning i elevens modersmål eller till undervisning för upprätthållande av kunskaper i främmande språk (inte 
finska eller svenska). 

Jag önskar att mitt barn får undervisning i elevens eget modersmål eller i undervisning för upprätthållande av kunskaper i främmande  
språk. 

Språk som undervisning önskas i 
7. 
Morgon-
verksamhet 

Preliminär kartläggning av behovet av morgonverksamhet. Det slutliga behovet klarnar i höst när läsordningarna är klara. 

 Om skoldagen börjar senare än 8.30 kommer vi att behöva morgonverksamhet för vårt barn. 

8. 
Datum och 
underskrift Datum Vårdnadshavarens underskrift 


	Efternamn: 
	Förnamn: 
	Tilltalsnamn: 
	Personbeteckning: 
	flicka: Off
	pojke: Off
	övrigt: Off
	Modersmål: 
	Hemadress: 
	Nationalitet: 
	Postnummer och anstalt: 
	Hemkommun: 
	Boningskommun: 
	Namn: 
	Epost: 
	Telefonnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och anstalt_2: 
	Namn_2: 
	Epost_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer och anstalt_3: 
	Närskola enligt meddelandet om läroplikt: 
	Evangeliskluthersk: Off
	Ortodox: Off
	Annat vilket: Off
	Deltar i undervisning som ordnas av det egna samfundet: Off
	Ej trossamfund deltar i undervisning i livsåskådningskunskap: Off
	Ej trossamfund men deltar i religionsundervisningen: Off
	I vilket daghemvilken skola går barnet i förskola: 
	Annat som ni vill informera skolan omönskemål: 
	Jag önskar att mitt barn får undervisning i elevens eget modersmål eller i undervisning för upprätthållande av kunskaper i främmande: Off
	Om skoldagen börjar senare än 830 kommer vi att behöva morgonverksamhet för vårt barn: Off
	Vårdnadshavarens underskrift: 
	Datum: 
	Språk som undervisning önskas i: 


