
Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/1140/05.10.00/2018

Riktlinjer för beslutsfattande beträffande elevantagning till 
förskoleundervisning i Vasa samt förskoleplatserna läsåret 2019-2020

Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 22.11.2018 30

Servicechef Merja Martin, tel. 325 3124, merja.martin(at)vasa.fi

Bilaga Förskoleplatserna områdesvis för läsåret 2019–2020

I Vasa anordnas förskoleundervisning i daghem på finska och svenska i den omfattning
som behovet förutsätter. Förskoleundervisning ges 4 h/dag. För småbarnspedagogik som
behövs utöver  förskoleundervisning uppbärs en avgift  enligt  lagen om klientavgifter
inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

Därtill  ges  förskoleundervisning  åt  svenskspråkiga  barn  i  Vasa  övningsskolas
förskoleundervisningsgrupp  (6  platser).  Vasa  övningsskola  har  påbörjat  ett  3-årigt
försök i augusti 2018. Förskoleundervisningen ordnas tillsammans med grundläggande
utbildningens åk 1. Undervisningen genomförs delvis tillsammans med åk 1 och delvis
differentieras undervisningen. Till denna grupp kan antas  sex barn, som enbart deltar i
förskoleundervisning.  Utöver  förskoleundervisning  erbjuds  ingen  småbarnspedagogik
för elever i denna grupp. Elever som tas till gruppen ska bo inom Vasa övningsskolas
skoldistrikt. Om det finns fler barn än platser lottas dessa förskoleplatser ut. 

Småbarnspedagogiken  i  Vasa  samarbetar  med  Vasa  övningsskola  vad  gäller
förskoleundervisning och ordnar gemensam inskrivning. I samband med inskrivningen
kan vårdnadshavarna anmäla sitt intresse för att anmäla sitt barn till  gruppen i fråga.
Elever som börjar i förskoleundervisningen hänvisas en förskoleplats till ifrågavarande
grupp i samråd med staden och övningsskolan.

Antalet  nya  förskoleelever  är  färre  än  under  läsåret  2018–2019.  Åldersklassen  som
under läsåret 2019–2020 får förskoleundervisning (födda 2013) innebär totalt 692 barn
enligt situationen i befolkningsprognosen 15.11.2018. Andelen svenskspråkiga barn av
årsklassen är 163 stycken.

På grund av ett växlande antal årsklasser samt stadens interna migration är det mycket
viktigt  att  planera  hur  förskoleundervisningen  anordnas.  Oberoende  var
förskoleundervisningen anordnas, tillämpas lagen om grundläggande utbildning och de
stadganden  och  bestämmelser  som  getts  med  stöd  av  den  samt  bestämmelserna  i
förvaltningslagen 6 § likadant.

För att ovan nämnda stadganden och bestämmelser  ska förverkligas jämlikt  hos alla
barn  som  kommer  till  förskoleundervisning,  följs  riktlinjerna  för  beslutsfattande
angående  intagning  av  elev  till  förskoleundervisning  på  så  sätt  att  inom
småbarnspedagogiken  och  förskoleundervisning  tillämpas  närskolegränserna  för  den
svenskspråkiga  grundläggande  utbildningen.  Kommunen  anvisar  en
förskoleundervisningsplats till barnet enligt det egna geografiska skolområdet, i enlighet
med  lag  om  grundläggande  utbildning  6  §.  Kartan  över  de  svenskspråkiga
skolområdena: https://kartta.vaasa.fi/IMS/sv/Map (Meny > Välj uppgifter som visas på
kartan > Bildning > Närskoleområde).   
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De områdesvisa och språkgruppvisa förskoleundervisningsplatserna för läsåret  2019–
2020 finns som bilaga.

Då platserna planeras beaktas antalet barn födda år 2013 områdesvis, enligt situationen
15.11.2018.  Elever  som  enligt  befolkningsdata  inleder  sin  förskoleundervisning,
storområdesvis:

 Centrum området 57
 Norra området 90
 Östra området 14
 Lillkyro området  2

Inskrivningen till förskoleundervisningen läsåret 2019–2020 sker 17–31.1.2019. Barnen
anmäls  till  Vasa  stads  förskoleundervisning  inom  det  egna  geografiska  området.
Beslutet om elevantagningen skickas till vårdnadshavarna i april 2019. Förskoleelevens
placeringsplats framgår av beslutet.

Information  om  inskrivningen  finns  på  stadens  och  övningsskolans
webbsidor/småbarnspedagogik samt i den lokala pressen.

Direktör för småbarnspedagogik LG

Sektionen  beslutar  godkänna  riktlinjerna  och  processen  som  gäller  beslutsfattande
angående antagning av elever till förskoleundervisning i enlighet med framställningen,
samt antecknar  de områdesvisa  förskoleplatserna  och antalen  elever  som inleder  sin
förskoleundervisning läsåret 2019–2020 för kännedom.

Beslut Godkändes enligt förslag.


