
Välkommen till förskolan 
– information om förskolan till vårdnadshavare

Ditt barn börjar i förskolan 
nästa höst!
Barn ska delta i förskoleundervisning året innan läroplik-
ten börjar. I förskolan lär sig barnen genom att leka och 
utforska tillsammans, samt övar sig i goda kamratfärdig-
heter. Dessutom stärks barnens självkänsla. 

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning på svenska 
och finska både i form av kommunal och privat service. 
Förskoleundervisning kan ordnas i daghems- eller 
skollokaler. Varje barn som bor i Helsingfors får en 
kommunal förskoleplats i första hand inom sitt elevupp-
tagningsområde. 

Elevupptagningsområdet bestäms på basis av barnets 
hemadress. Inom ett elevupptagningsområde kan det 
ligga ett eller flera verksamhetsställen som ordnar förs-
koleundervisning. Flera skolor kan också ligga inom sam-
ma område. Man strävar efter att i första hand ordna en 
förskoleplats på ett sådant verksamhetsställe från vilket 
barnet kan senare smidigt fortsätta i närskolan (också 
närskolan bestäms på basis av barnets hemadress). 
Barnet har därigenom möjlighet att under förskoleåret 
bekanta sig med sina blivande skolkamrater. Om barnet 
är i behov av skiftomsorg eller stöd, kan förskoleplatsen 
ligga någon annanstans än inom det elevupptagnin-
gsområde som bestäms på basis av barnets hemadress. 
Verksamhetsställena enligt hemadressen kan kontrolle-
ras på adressen palvelukartta.hel.fi, medan elevupptag-
ningsområdena finns på hel.fi/forskola.

Du kan ansöka om en förskoleplats inom ett annat 
elevupptagningsområde förutsatt att det finns lediga 
platser där. Ifråga om förskoleundervisning som ordnas 
av ett privat daghem är hela staden så att säga barnets 
elevupptagningsområde och man kan därför ansöka 
direkt till det önskade privata daghemmet

Förskoleundervisning är avgiftsfri och ges fyra timmar 
per dag – i regel under skolornas verksamhetstider. I 
augusti 2022 börjar förskolan 11.8.2022. 

Ansökan om förskoleplats
Vårdnadshavare till ett barn som inte deltar i kommunal 
småbarnspedagogik ska ansöka om en plats för barnet 
i förskolan. Till förskolan söker man 1–15.3.2022 via 
Helsingfors stads e-tjänst asiointi.hel.fi. Om elektronisk 
ansökan inte är möjlig, kan en pappersansökan lämnas 
in per post till Småbarnspedagogikens servicehandled-
ning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad. En ansökan till 
förskoleundervisning som ordnas av ett privat daghem 
lämnas in direkt till det önskade privata daghemmet.

Beroende på familjens behov ordnas småbarnspeda-
gogik som komplement till förskoleundervisningen på 
samma verksamhetsställe som förskoleundervisningen. 
Mer information hel.fi/forskola.

Till det blivande förskolebarnet

Nästa höst är det dags att börja i förskolan. I förskolan 
lär du dig genom lek, rörelse, utforskande och konst. 
Du får möjlighet att bekanta dig med nya kamrater och 
får många nya erfarenheter. Under förskoleåret får du 
också se lite av vad som händer i skolan.

Mer information om hur förskoleundervisning ordnas 
hittar ni på Helsingfors stads webbsidor hel.fi/forskola. 

Välkommen till förskolan!


