
Till det blivande 
förskolebarnet
Nästa höst börjar du i förskolan. 

I förskolan får du lära dig nytt samtidigt som du 
leker, rör på dig, undersöker och pysslar. Du får 
lära känna nya kompisar och får nya erfarenheter. 
Under året får du också se lite av vad som händer 
i skolan.

Information till 
vårdnadshavare 
om anordnandet av 
förskoleundervisning 
Förskoleundervisningen främjar och stödjer 
barnets uppväxt, utveckling och inlärning. Den 
underlättar övergången till skolan. Barnets lärstig 
sträcker sig från småbarnspedagogiken via försko-
leundervisningen till den grundläggande utbild-
ningen. I förskoleundervisningen tar man hänsyn 
till barnets individuella behov och sätt att lära sig 
och fungera. Barnet lär sig genom leka, röra på sig 
och utforska tillsammans med andra barn och med 
vuxna.

Den avgiftsfria förskoleundervisningen ges fyra 
timmar per dag i regel under skolans verksamhets-
tider. Småbarnspedagogiken fortsätter som en 
komplettering till förskoleundervisningen beroen-
de på familjens behov. Varje barn ska delta i för-
skoleundervisningen året innan läroplikten börjar. 
Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet deltar i 
förskoleundervisningen.

I Helsingfors anordnas förskoleundervisning på 
svenska både i skolor och i daghem.

Välkommen till förskolan!
Hur ansöker man om en 
plats i förskolan?
Ansökan till förskoleundervisning och komplet-
terande småbarnspedagogik lämnas in i första 
hand elektroniskt via Helsingfors stads e-tjänst 
7–22.1.2021. Om det inte är möjligt att ansöka 
elektroniskt, kan en plats ansökas om med en pap-
persblankett, som man lämnar in till den förskola 
man söker till. Ansökningsblanketter finns att få i 
förskolorna och på webben hel.fi/forskola.

Förskoleplatsen anvisas i första hand inom det 
elevupptagningsområde där barnet bor.
Vid val av förskoleplats strävar man efter att bar-
net ska smidigt kunna fortsätta från förskolan till 
den blivande skolan.

Daghem och skolor som ger förskoleundervisning 
i ditt bostadsområde kan du kontrollera på adres-
sen https://palvelukartta.hel.fi/sv/. Vi sänder er 
information om ert barns förskoleplats i mars.

Mer information om tidtabellerna för elevantag-
ningen till förskolan och anordnandet av förskole-
undervisningen finns på Helsingfors stads webb-
plats hel.fi/forskola


