
  
 

  

 
  

  
 

Aika hakea 
esikoululuokille 2022 

Hakuaika:   
17 tammikuuta - 30 tammikuuta 

Tee kouluvalinta osoitteessa  
solna.se/sokaskola  
viimeistään 30 tammikuuta 

Tervetuloa kouluun! 
Saat tämän tiedotteen, koska lapsesi on kohta aika aloittaa 
esikoululuokalla. Vuodesta 2018 alkaen esikoululuokka kuuluu 
oppivelvollisuuteen, ja vastuullasi huoltajana on etsiä peruskoulu, 
jossa toivot lapsesi aloittavan koulunkäynnin. Tästä saat tietoa, 
miten ja milloin hakeminen tapahtuu, miten siitä tiedotetaan 
sinulle ja millaisin perustein esivalinta tehdään. 

Täydellistä ja ajantasaista tietoa sekä Esikoulun & koulun 
e-palvelun löydät osoitteesta solna.se/sokaskola 



Marraskuu–joulukuu  

Tutustu kouluihin! 

17 tammikuuta - 30 tammikuuta 

Tee hakemus   
Esikoulun & koulun  
e-palvelussa  

Maaliskuun lopussa 2022 

Koulupaikka ilmoitetaan 
tekstiviestillä ja s-postitse 

Huhtikuun lopussa 2022 

Tervetuloa kouluun 
kirje postitse 

Elokuussa 2022 

Tervetuloa  
kouluun! 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Ajantasainen aikataulu osoitteessa  solna.se/sokaskola 

•  Päivitä yhteystietosi e-palvelussa, koska kaikki esikoululuokan hakemukseen liittyvä   
 yhteydenpito käydään tekstiviestillä ja sähköpostitse.

 • Jos lapsesi on muuttamassa tai hän ei ole tulossa Solnan kaupungin kouluihin, ilmoita   
 siitä valitsemalla ”Kommunal skola utanför Solna” (kunnallinen koulu Solnan ulko- 
 puolella) tai ”Fristående skola utanför Solna” (itsenäinen koulu Solnan ulkopuolella),    
 kun teet hakemusta e-palvelussa. Jos olet saanut paikan solnalaisesta itsenäisestä   
 koulusta, valitse kyseinen koulu e-palvelussa. Silloin tiedämme, että lapsellasi on   
 koulupaikka koulujen alkaessa elokuussa. 

Tule tutustumaan Solnan   
peruskouluihin 
Olet tervetullut koulujen tiedotustilaisuuksiin 
ennen hakemuksesi tekemistä. Voit tavata 
opettajia ja rehtoreita ja kuulla heiltä koulun
toiminnasta. Sivuilta  solna.se/sokaskola  
näet, milloin kouluissa on avoimet ovet. 

Hakeminen   
Kun tiedät, mitä koulua haluat lapsesi  
käyvän, tee hakemus esikoululuokalle   
17 tammikuuta - 30 tammikuuta 2022 
välisenä aikana. Sinulla on koko tämä aika  
käytössäsi hakemuksen ja mahdollisten 
muutosten tekoon. Tee hakemus Esikoulun  
& koulun e-palvelussa sivuilla  
solna.se/sokaskola 

Esivalinta 
Paikat jaetaan ensisijaisesti huoltajan toi-
veiden mukaan, toissijainen valintaperuste  
on sisaretusija ja kolmantena suhteellisen 
läheisyyden periaate. 

Kysyttävää? 
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät 
koulunkäyntiin Solnan kaupungissa, ota  
yhteyttä palvelukeskukseen (Kontakt-
center) 08-746 10 00. Jos et voi käyttää 
e-palvelua, sinua avustetaan ensisijaisesti  
tekemään hakemus e-palvelussa ja toissi-
jaisesti täyttämään paperilomake. 

Lisätietoja  solna.se/sokaskola 




