Välkommen till en svenskspråkig skola i en
barnvänlig stad!
Att börja skolan är oftast både glädjande och spännande.
Förstaklassisten står inför en unik situation när en ny
värld öppnas med nya utmaningar och klasskompisar.
Barnet har en naturlig, stark vilja att lära sig och den
viljan matas i skolan med bl.a. matematik, modersmål,
omgivningslära, musik, bildkonst och gymnastik.
Tillsammans med andra ivriga och nyfikna elever får
barnet lära sig nya kunskaper och färdigheter och ta sina
första steg på skolans lärostig, en stig som är början till
livslångt lärande.
Förutom läroplan och olika målsättningar, handlar skolan
mycket om samarbete mellan vårdnadshavarna och
skolan. Ett gott samarbete och en berikande
tvåsidig kommunikation mellan skolan och hemmet utgör
grunden för att eleven ska nå målsättningarna och växa
till sin fulla potential.
I hopp om gott samarbete vill jag önska våra nya elever
och deras vårdnadshavare varmt välkomna till skolan!
Ronnie Djupsund
Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

ANMÄLAN TILL
DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN
OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN
I KARLEBY STAD 2021
Ert barn inleder skolgången på första klassen hösten 2021 och vi har
reserverat er en skolplats i närskolan. Enligt lagen om grundläggande
utbildning § 6, mom. 2, skall kommunen anvisa en närskola för läropliktiga
elever. Närskolan definieras utgående från Svenska sektionens beslut
(11.11.2020 § 40) om elevupptagningsområden. Närskolan är färdigt ifylld i
ansökningsblanketten som hittas i Wilma.
Mera info om elevantagningsområden hittas på nätsidan kartta.kokkola.fi.
Byt språket till svenska och tryck på pilen på sökraden.
Välj Områdesökning och därefter Elevupptagningsområden svenskspråkiga på listan och
skriv in hemadressen i fältet. Tryck på Sök. Adressen och till vilken elevupptagningsområde
adressen hör visas på kartan.

Vårdnadshavarna kan också ansöka om inträde till en annan skola än
närskolan t.ex. på grund av inriktning av undervisningen eller annan orsak.
Man kan anmäla sitt intresse för en annan skola än den definierade
närskolan i anslutning med att man anmäler sitt barn till skolan.
Anmälningen sker via Wilma
Anmälningstiden utgår 24.2.2021. Anmälan görs genom att barnets
vårdnadshavare fyller i en elektronisk blankett i Wilma-programmet.
Internetadressen till Wilma-programmet är https://wilma.kokkola.fi/ (välj språk
uppe i högra hörnet).
Vårdnadshavarna kan också anmäla sitt barn till skolan genom att fylla i en
pappersblankett, som fås från stadshusets kundbetjäning och returneras till
Karleby stads bildningscentral, PB 43, 67101 Karleby (senast 24.2.2021).
Ifall ni söker till en annan skola än närskolan så meddelas beslutet senast i
april. Skolbesök för nybörjarna ordnas i maj. Skolan meddelar tidpunkten åt
sina elever.
Uppskov
Anhållan om uppskov med inledandet av skolgången inlämnas till
bildningscentralen. Blanketter fås från bildningscentralen. Ifall utredningen
om uppskov inte ännu är klart vid inskrivningen skall anmälningsblanketten
dock inlämnas.

Skolskjuts
Elever i åk 1–2 har rätt till gratis skolskjuts om skolvägen överstiger 3 km
till närskolan. Ifall eleven söker och får plats i en annan skola än närskolan
är eleven inte berättigad till skjutsförmån. Anhållan om fri skutsförmån
antecknas på anmälningsblanketten.
Eleven har även rätt till fri skolskjuts om vägen med beaktande av elevens
ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig
(Lagen om grundläggande utbildning, § 32). Om skolvägen eller en del av
skolvägen anses farlig, är staden skyldig att arrangera skolskjuts för den
farliga vägsträckan eller ersätta vårdnadshavaren för de kostnader som
uppstår för elevens skolresor. I sådana situationer beslutar man om
skolskjutsen från fall till fall med beaktande av elevens ålder och/eller andra
omständigheter.
För att få fri skjutsförmån på grund av hälsoskäl krävs ett utlåtande av
läkare, psykolog eller annan sakkunnig.
Mera info om skolresor och skolskjuts hittas på sidan:
https://www.kokkola.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggandeutbildning/skolresor-och-skolskjuts/
Eftermiddagsverksamhet
Alla elever i årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen i
Karleby samt i fråga om övriga årskurser de elever som får särskilt stöd
kan ansöka om att få delta i eftermiddagsverksamheten, som är i enlighet
med kapitel 8 a i lagen om den grundläggande utbildningen.
Eftisverksamhet ordnas i alla lågstadieskolor i Karleby stad. I huvudsak är
det ett antal organisationer som fungerar som serviceproducenter. I första
hand är eftermiddagsplatserna avsedda för barn vars vårdnadshavare är i
förvärvsarbete eller studerar, men i Karleby följs inte dessa valkriterier utan
varje elev på åk 1–2, som inlämnar en ansökan, beviljas eftisplats.
Ansökningstiden utgår 30.4.2021. Ansökan görs genom att barnets
vårdnadshavare fyller i en elektronisk blankett i Wilma-programmet.
Internetadressen till Wilma-programmet är https://wilma.kokkola.fi/.
Eftermiddagsverksamhetsplatserna håller öppet kl. 12–17. Eftisverksamhet
ordnas inte på lördagar som undantagsvis är skoldagar, under skollov (höst-,
jul- och sportlov) och inte heller på avslutningsdagarna.
Morgonverksamheten hör inte till sådan verksamhet som berättigar till att

staden får statsandelar men t.ex. vid Villa skola har organisationer svarat för
morgonverksamheten.
För verksamheten tas ut en avgift som under läsåret 2021–2022 är
• 80 euro/månad (13 dagar och mer – hela månaden)
• 60 euro/månad (1–12 dagar / månad)
• syskonrabatt: 20% rabatt på slutsumman på den gemensamma fakturan
för syskonen.
Avgiften inkluderar mellanmål och försäkring. Ett elektroniskt beslut om valet
skickas senast 31.5.2021.
Tilläggsuppgifter: www.kokkola.fi > Utbildning och fostran > Grundläggande
utbildning > Eftermiddagsverksamhet
Förfrågan
Närmare information fås av chef för svenskspråkiga undervisningstjänster
Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000, e-post ronnie.djupsund(at)kokkola.fi
eller av servicesekreterare Leena Finnilä-Österbacka, tfn 040 8065243,
e-post leena.finnila-osterbacka(at)kokkola.fi eller av respektive skolas rektor.
Frågor som berör skolskjutsar besvaras av anskaffningssekreterare Marika
Harmaala, tfn 044 7809 913, e-post: marika.harmaala(at)kokkola.fi.
Frågor som berör eftermiddagsverksamhet besvaras av koordinator
Carita Laitala, tfn 044 7809 300, e-post carita.laitala(at)kokkola.fi
Frågor som berör Wilma-programmet besvaras av IT-planerare Rolf-Erik
Mäkelä, tfn 044 7809 881, e-post rolf-erik.makela(at)kokkola.fi
Adressändringar
Vi får adresser från Befolkningsdatasystemet där det kan finnas felaktigheter.
Vi ber er meddela om adressändringar och om skolbyte p.g.a. felaktiga
adressuppgifter till bildningscentralen.
Skolornas arbets- och lovdagar 2021–2022
Hösttermin 11.8–22.12.2021
Höstlov 18–22.10.2021
Jullov 23.12.2021–9.1.2022
Vårtermin 10.1.2022–4.6.2022
Sportlov 28.2–4.3.2022

Svenskspråkiga skolor i Karleby
CHYDENIUS SKOLA
Anders Chydeniusgatan 20
- förskola finns i skolan
Skolans rektor: Charlotta Uusitalo, tfn 044 7809 788, e-post
charlotta.uusitalo(at)kokkola.fi
Eftisledare: Malin Holmqvist, tfn 0400 989 200
arr. Folkhälsan i Gamlakarleby
SÅKA SKOLA
Gamla Skrabbvägen 15
- förskola finns i Såka byagård
Skolans rektor: Maria Furubacka, tfn 044 7809 792 e-post
maria.furubacka(at)kokkola.fi
Eftisledare: Louise Östman-Träsk, tfn 040 3533 720,
arr. Såka Daghems- och Byagårdsförening rf
VILLA SKOLA
Vingesgatan 18
- förskola finns i skolan
Skolans rektor: Tua Masar, tel. 044 7809 793, e-post tua.masar(at)kokkola.fi
Eftisledare: Katja Sjöberg, tel. 044 2424 878
arr. Folkhälsan i Karleby
ÖJA SKOLA
Öjavägen 454
- förskola finns i Öja daghem
Skolans rektor: Jussi Roiko, tel. 045 349 7900, e-post jussi.roiko(at)kokkola.fi
Eftisledare: Gerd Sjöström, tel. 0400 216 984
arr. Folkhälsan i Öja

KARLEBY STAD
Bildningscentralen

ANVISNING FÖR IFYLLANDET AV ANMÄLAN TILL SKOLAN OCH ANSÖKAN
TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHET
1. Logga in i Wilma med det personliga användarnamnet (din e-postadress) och

lösenordet genom att gå till adressen https://wilma.kokkola.fi/. Välj språk
svenska uppe i högra hörnet. Så här ser övre delen av inloggningssidan ut:

2. När Ni loggat in välj ”Blanketter”. Under rubriken ”Blanketter” ser Ni

”Anmälan till skolan (2021)”. Klicka på texten.

3. Wilma-blanketten för skolanmälan öppnas. Överst på sidan finns ännu en kort

anvisning och via ”Anslagstavla” hittar Ni en länk till samma broschyr som Ni
fått per post.

4.

När Ni rättat och kompletterat uppgifterna bör blanketten
undertecknas och sparas. Informationen på blanketten
registreras först efter att Ni sparat uppgifterna.

5. Då ”Uppgifterna har nu sparats” -bilden visas på skärmen har de angivna

uppgifterna sparats i Karleby stads elevregister.

