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Arbets- och lovtider 2021–2022
De svenskspråkiga skolornas arbets- och lovtider för läsåret 2021–2022 hittar du 
på stadens webbplats: esbo.fi/skola > Arbets- och lovtider.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor om skolanmälan kan du ringa vårt servicenummer 09 816 276 00 
vardagar 8–20.1.2021 kl. 10–12 eller skicka e-post till skolanmalan@esbo.fi.

Om du har frågor om ansökan till eftermiddagsverksamhet kan du ringa vårt ser-
vicenummer 09 816 276 00 vardagar 8–20.1.2021 och 19–26.4.2021 kl. 10–12 eller 
skicka e-post till eftis@esbo.fi. 

Information om skolorna och den grundläggande utbildningen hittar du också på 
vår webbplats esbo.fi/skola. 

Info om broschyren
Välkommen till skolan-broschyren skickas hem till alla vårdnadshavare för barn 
i Esbo födda år 2014 med svenska som officiellt modersmål. I praktiska frågor 
får du information även från ditt barns närskola. Om ditt barn ska börja i finsk-
språkig skola i Esbo, kontakta enheten för finsk utbildning espoo.fi/perusopetus 
tfn 040 507 08 17 eller skicka e-post till oppilasrekisteri@espoo.fi.

Informationen i broschyren har granskats i december 2020. För aktuell information 
se www.esbo.fi/skola.

Utgivare: Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Bilder: Olli Häkämies, Taru Turpeinen



Snabbguide för skolanmälan
• Gör skolanmälan elektroniskt via webbtjänsten Wilma 8–20.1.2021. Anmälnings-

blanketten “Anmälan till årskurs 1” hittar du i Wilma på fliken ”Blanketter”.

• Kom ihåg att anmäla även om ditt barn börjar skolgången på finska i Esbo eller 
om ditt barn inte börjar skolan i Esbo.

• Om du vill att ditt barn ska börja skolan i en annan skola än närskolan ska du 
ansöka om det separat. Ansökningsblanketten hittar du i Wilma på fliken ”Ansök-
ningar och beslut”. Ansökningstiden är 8–20.1.2021.

• Beslut om rätt att gå i annan skola än närskola fattar vi senast 26.2.2021. Beslu-
tet publiceras i Wilma på fliken ”Ansökningar och beslut”.

• Gör ansökan till eftermiddagsverksamhet via Wilma 8.1–26.4.2021. Ansöknings-
blanketten hittar du i Wilma på fliken “Ansökningar och beslut”. Beslutet public-
eras i Wilma på samma flik.

• I maj ordnar skolan besök för de blivande ettorna och föräldramöte. Du får infor-
mation om dessa per e-post och/eller via Wilma.

Vi skickar inget separat beslut om elevantagning om ditt barn börjar i sin närskola.
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Anmälan till skolan
Skolanmälan görs i webbtjänsten Wilma
Skolanmälan gör du elektroniskt via Wilma, en webbtjänst som används i kontakten 
mellan hem och skola under barnets hela skolstig. Anmälningsblanketten “Anmä-
lan till årskurs 1” hittar du i Wilma på fliken ”Blanketter”. I det medföljande brevet 
får du instruktioner för inloggning till Wilma. Du skapar användarnamn och lösen-
ord vid första inloggningen. Kom ihåg att spara inloggningsuppgifterna.

Wilma
Alla skolor använder webbtjänsten Wilma som en kommunikations-
kanal mellan hemmet och skolan. I Wilma kan vårdnadshavarna 
följa elevens eller studerandens studieprestationer, granska och 
reda ut frånvaro, skicka meddelanden till läraren, läsa meddelan-
den från lärarna samt få information från skolan. Studerande väljer 
kurser i Wilma, ser sina studieprestationer, läser meddelanden och 
kommunicerar med lärarna. Lärarna registrerar bedömningar och 
frånvaron samt kommunicerar med elever och lärare. Wilma kan 
användas i webbläsaren, wilma.espoo.fi, eller med Wilma- appen.
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Läroplikten
Alla barn har rätt till grundläggande utbildning. Läroplikten börjar det år då barnet 
fyller sju år. Enligt lagen kan ett barn ha rätt att börja skolan ett år senare eller 
tidigare. Undervisningschefen fattar beslut om detta utgående från anhållan och 
behövliga utredningar. Om du har frågor kan du vara i kontakt med förskolans le da-
re eller skicka e-post till skolanmalan@esbo.fi.

Alla har en egen närskola
En elev är berättigad till en elevplats i sin närskola. Ditt barns hemadress bestäm-
mer vilken skola är barnets närskola. På Esbo stads karttjänster kan du kontrollera 
vilket elevupptagningsområde ni bor på:

 > Gå in på: kartat.espoo.fi

 > Klicka på Välj uppgifter som visas på kartan i menyn i övre vänstra hörnet

 > Välj Områdesindelningar

 > Välj Svenskspråkigt elevupptagningsområde

 > Skriv in hemadressen och tryck på  - symbolen
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Skolor med undervisning  
i åk 1–6

1. BEMBÖLE SKOLA (ÅK 1–4)

Kungsvägen 1, 02740 Esbo 
Rektor Agneta Torsell 
Kansli tfn 046 877 34 78

2. BOSTÄLLSSKOLAN (FR.O.M. 
1.8.2021 ALBERGA SKOLA)

Grindåkersgatan 2-4, 02650 Esbo 
Rektor Maria Laurén-Lindholm 
Kansli tfn 050 466 20 03

3. FINNO SKOLA

Finländarvägen 2, 02270 Esbo 
Rektor Pia Björkenheim 
Kansli tfn 09 816 434 01

4. KARAMALMENS SKOLA

Karaängsvägen 4, 02610 Esbo 
Rektor Tony Björk 
Kansli tfn 09 816 445 65

5. KUNGSGÅRDSSKOLAN

Hans Westerlunds väg 7 
Rektor Patrick Kivelä 
Kansli tfn 046 877 34 78

6. RÖDSKOGS SKOLA (ÅK 1–4)

Snettansvägen 41, 02940 Esbo 
Rektor Agneta Torsell 
Kansli tfn 046 877 34 78

7. SMEDSBY SKOLA

Gammelstens 5, 02750 Esbo 
Rektor Tony Björk 
Kansli tfn 050 466 20 03

8. VINDÄNGENS SKOLA

Vindgränden 8 A, 02100 Esbo 
Rektor Pamela Böhme 
Kansli tfn 09 816 444 60

Svenskspråkiga grundskolor i Esbo

Sammanhållna grundskolor  
åk 1–9

9. LAGSTADS SKOLA (ÅK 1–10)

Esbogatan 7, 02770 Esbo 
Rektor Agneta Torsell 
Kansli tfn 09 8163 2671

10. MATTLIDENS SKOLA

Mattliden 1, 02230 Esbo 
Rektor Ulrika Willför-Nyman 
Kansli tfn 09 8164 3087

11. STORÄNGENS SKOLA

Rektorsgränden 4, 02360 Esbo 
Rektor Ellinor Hellman 
Kansli tfn 09 8164 3341

Rektorernas e-postadresser: 
fornamn.efternamn@esbo.fi



Ansökan om att gå i annan skola  
än närskolan
Om du vill att ditt barn börjar i en annan skola än närskolan ska du ansöka om det 
på en separat blankett i webbtjänsten Wilma. Då ditt barn går i en annan skola än 
närskolan står du för eventuella skolskjutskostnader. Principerna för antagning till 
annan skola än närskolan finns på esbo.fi/skola. Ansökningstiden är 8–20.1.2021.

Ansökningsblanketten ”Ansökan om rätt till skolgång i annan skola än närskola” 
hittar du på fliken ”Ansökningar och beslut” och till höger väljer du ”+ Gör en ny 
ansökan”. Beslut om elevplats i annan skola än närskola fattas senast 26.2.2021 
och beslutet publiceras i Wilma.
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Eftermiddagsverksamhet
I eftermiddagsverksamhet (eftis) har ditt barn möjlighet att i närvaro av trygga vux-
na delta i aktiviteter både inomhus och utomhus. Under eftermiddagen får barnet 
möjlighet att göra läxor och ägna sig åt bland annat motion och rörelse, kultur, eller 
att bara ta igen sig i en säker omgivning efter skoldagen. Eftis ordnas för elever i 
årskurs ett samt för elever i årskurs två som har fått beslut om särskilt stöd.

Du kan ansöka om eftisplats för ditt barn deltid (till kl. 15) eller heltid (till kl. 17). 
Deltagaravgiften är 80 euro per månad för eftis på deltid och 140 euro för heltid. 
Under eftermiddagen serveras mellanmål.

Närmare information om verksamheten kan du läsa på esbo.fi/eftis.
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Lärande och skolgång
Läroplan
Den svenskspråkiga grundläggande 
utbildningen i Esbo har en egen läro-
plan som bygger på Utbildningsstyrel-
sens läroplansgrunder. Skolorna arbe-
tar i enlighet med läroplanen för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar 
för alla elever att växa, utvecklas och 
lära sig.

Lärande sker utgående från elevernas 
styrkor och att lära sig tillsammans 
och av varandra betonas. Eleverna lär 
sig nya kunskaper och färdigheter och 
att reflektera över sitt lärande. I un-
dervisningen strävar vi efter att skapa 
helheter för eleven bl.a. genom äm-
nesövergripande arbete. Inom ramen 
för den kommunala läroplanen har 
varje skola definierat bestämda delar 
av innehållet.

Du kan bekanta dig med läroplanen på 
esbo.fi/skola.

Ansökan till eftis
Eftisansökan gör du elektroniskt via Wilma, ansökningstiden är 8.1–26.4.2021. An-
sökningsblanketten ”Ansökan till eftermiddagsverksamhet läsår 2021–2022” hit-
tar du i Wilma på fliken ”Ansökningar och beslut” och till höger väljer du ”+ Gör 
en ny ansökan”. Beslutet om eftisplats publiceras i Wilma på samma flik i slutet av 
maj 2021.



Språkundervisning

A1-SPRÅK (FINSKA)

Elever i de svenskspråkiga skolorna läser finska som A1-språk från och med års-
kurs 1. Läroämnet finska (det andra inhemska språket) undervisas enligt två olika 
lärokurser, A-finska och modersmålsinriktad finska:

• A-finska är avsedd för elever som lär sig finska som sitt andra inhemska språk, 
inte som ett av sina modersmål.

• Modersmålsinriktad finska är riktad till elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö. 
I modersmålsinriktad finska ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet att reflektera 
över och fördjupa sig i finska språkets och den finska kulturens särdrag.

Valet av lärokurs i finska görs med tanke på hela den grundläggande utbildningen. 
Valet görs av vårdnadshavare i samband med skolanmälan i Wilma.
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A2-SPRÅK

Från och med årskurs 3 kan alla elever börja studera engelska som A2-språk i de 
svenska skolorna i Esbo. Lagstads, Mattlidens och Storängens skola kan erbjuda 
andra språk utöver engelska om minst 12 elever i samma årskurs väljer språket. 
Valet av A2-språk görs i årskurs 2. Eleven fortsätter genom hela grundläggande 
utbildningen med det A2-språk som hen valt. Om eleven undantagsvis inte har valt 
ett A2-språk, inleds studier i B1-språk (engelska) i åk 6.

B2-SPRÅK

På årskurs 8 kan eleverna välja ytterligare ett språk.

Åskådningsämnen
I Esbo undervisas den evangelisk-lutherska religionen och livsåskådning i alla sko-
lor. Undervisning i andra religioner anordnas om minst tre elever deltar i undervis-
ningen. Undervisningen i andra religioner koordineras mellan skolorna och kan ske 
i en annan skola än elevens egen skola.

• De elever som hör till evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan deltar alltid i 
undervisning i respektive religion.

• Elever som inte tillhör något religiöst samfund deltar i livsåskådningsundervis-
ning. Om du önskar att ditt barn deltar i undervisning i evangelisk-luthersk religi-
on ska du meddela detta i samband med skolanmälan i Wilma.

• Om ditt barn hör till ett annat religiöst samfund ska du i samband med skolan-
mälan i Wilma meddela om du önskar att hen får undervisning i denna religion, 
evangelisk-luthersk religion eller livsåskådningsundervisning.

Undervisning i eget modersmål
Elever, som har ett annat modersmål än svenska eller finska eller vars vårdnads-
havare har ett annat modersmål än svenska eller finska, kan anmälas till under-
visning i eget modersmål. Undervisningen i eget modersmål är ett frivilligt ämne 
som ordnas utanför den ordinarie skoltiden två timmar i veckan. Esbo stad ordnar 
undervisningen centralt på vissa enheter. Undervisningen är avgiftsfri, men vård-
nadshavarna ansvarar för resorna och eventuella resekostnader. Undervisning ges 
i ca 40 olika språk.

Den elektroniska blanketten ”Anmälan till undervisning i eget modersmål” hit-
tar du på Wilma under fliken ”Ansökningar och beslut”. Om du har frågor kan 
du skicka epost till skolanmalan@esbo.fi. Anmälningstiden till undervisningen är 
8.1–31.3.2021.
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Stöd, elevvård och hälsovård
Stöd för lärande och skolgång
Inom den grundläggande utbildningen har ditt barn rätt att få stöd för sitt lärande 
och sin skolgång. Stöd för lärande och skolgång ges på tre nivåer: allmänt, intensi-
fierat eller särskilt stöd.

Allmänt stöd är det första sättet att möta en elevs behov av stöd. Stödet är en 
del av skolans dagliga undervisning, handledning och fostran. Det allmänna stödet 
innebär i allmänhet enstaka pedagogiska lösningar, handledning och stödåtgärder 
som ges som en del av skolvardagen så tidigt som möjligt.

Intensifierat stöd är ett mer kontinuerligt och planenligt stöd för eleven som ges 
då det allmänna stödet inte räcker till. Inom det intensifierade stödet ökar betydel-
sen av specialundervisning på deltid, individuell handledning och flexibel gruppin-
delning. Elevens behov av intensifierat stöd kartläggs genom en pedagogisk be-
dömning och en plan för elevens lärande görs upp.

Särskilt stöd kan ges till en elev om det intensifierade stödet inte räcker till. Som 
grund för beslut om särskilt stöd görs en pedagogisk utredning. Inom det särskilda 
stödet uppgörs en individuell plan för lärande (IP).

Lärarna, eleven, elevens vårdnadshavare och vid behov elevvårdspersonalen ska-
par stödet i anslutning till elevens lärande och skolgång tillsammans. Elevens be-
hov av stöd följs upp regelbundet och stödet anpassas då behovet av stöd ändrar. 
Ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola är av största betydelse. Skolan 
diskuterar med vårdnadshavarna hur hemmet på bästa sätt kan stödja elevens lä-
rande och skolgång.

Du kan ta kontakt med personalen i förskolan eller skolan för att diskutera behovet 
av stöd för ditt barn.

Stödundervisning
Om ditt barn tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för 
sitt lärande har hen rätt att få stödundervisning. Stödundervisningen inleds genast 
då svårigheterna har observerats så att ditt barn inte varaktigt blir efter i studier-
na. Läraren bedömer behovet av stödundervisning. Eleven får stödundervisning 
antingen under lektionerna eller utanför dessa. Eleven kan få stödundervisning i 
en liten elevgrupp, individuellt eller genom att två lärare undervisar tillsammans 
(kompanjonundervisning) i elevens klass.
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Elevvård
Elevvård innefattar alla insatser som skolans personal gör för att eleverna i skolan 
ska må bra. Elevvårdens uppgift är att stöda elevens förutsättningar för inlärning, 
samt att stöda elevernas fysiska, psykiska och sociala välmående i skolan. Eleven 
har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att hen ska kunna delta i 
undervisningen. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam 
elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till 
individuell elevvård, som innefattar skolhälsovårdstjänster och psykolog- och ku-
ratorstjänster samt mångprofessionellt samarbete kring enskilda elevers ärenden. 
Om du har frågor gällande elevvården kan du vara i kontakt med skolan.

Hälsovård
Stadens hälsovårdare och läkare sköter skolornas hälsovård. Skolhälsovården 
innefattar årliga hälsoundersökningar varav undersökningarna i första, femte och 
åttonde årskursen är mer omfattande och som hälsovårdaren och läkaren gör till-
sammans.

Hälsovårdaren, läkaren eller klassläraren kan vid behov ta initiativ till att special-
läkare, psykolog, terapeut eller andra sakkunniga undersöker eleven. Sjukvård hör 
inte till skolhälsovården.

Vid olycksfall eller sjukdomsfall är det i första hand vårdnadshavarna som är an-
svariga för transporten av eleven. Skolan betalar inte elevens mediciner. Som vård-
nadshavare ska du meddela skolan om ditt barn är sjukt och måste stanna hemma. 
Om du vill diskutera frågor som gäller ditt barns välbefinnande kan du kontakta 
skolhälsovårdaren.

Tandvård
Tandvården kallar till undersökning i årskurs 1, 3, 5 
och 8.

Mer information om skolhälsovården hittar du på 
esbo.fi > Social- och hälsovård > Sjuk- och hälsovård 
> Skolelever och studerande.



Samarbete mellan hem och 
skola
Ett konstruktivt samarbete mellan hemmet och skolan är ett effektivt stöd för elev-
ens lärande och utveckling. Som vårdnadshavare har du huvudansvaret för fostran 
av ditt barn och skolan har huvudansvaret för undervisningen. Skolan kommuni-
cerar kontinuerligt med vårdnadshavarna, bland annat via webbtjänsten Wilma. 
Vårdnadshavarna har också rätt att årligen träffa barnets klasslärare personligen.

De flesta skolorna i Esbo har en föräldraförening och vårdnadshavarna är repre-
senterade i skolornas direktioner. Du har också möjlighet att delta i skolans läro-
plansarbete och utvärdering av skolans verksamhet.
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Praktisk information
Skolmåltider
Eleverna får en avgiftsfri måltid alla skoldagar. Skolan vill också bidra till att utveck-
la barnets matvanor och bordsskick samt ge eleverna insikt om vad kosten betyder 
för hälsan.

Om ditt barn behöver specialdiet ska du kontakta skolkökets serviceansvarig och 
informera elevens klasslärare. Mer information finns på esbo.fi/skola. Anmälnings-
blanketten ”Anmälan om specialdiet” finns på esbo.fi/blanketter.

Skolskjutsar
Elever i årskurs 1–2 har rätt till skolskjuts om skolvägen är längre än 3 km och för 
elever i årskurs 3–9 är gränsen 5 km. Skolvägen mäts enligt den kortaste väg som 
är framkomlig till fots året runt. Eleven kan ha rätt till skolskjuts även av andra or-
saker, till exempel om skolvägen bedöms farlig.

Skolskjutsarna ordnas i första hand med kollektivtrafik. Ansökan om resekort gör 
du elektroniskt via Wilma. För abonnerad skjuts fyll i blanketten “Ansökan om 
abonnerad skolskjuts” som finns på esbo.fi/blanketter. Närmare information hit-
tar du på vår webbplats esbo.fi/skola.

Skolsekreterarna ger mera information om resekorten. Har du frågor om abonnera-
de skolskjutsar kan du skicka e-post till koulukuljetukset@espoo.fi. 

Försäkringar
Staden har försäkrat eleverna för olycks-
fall i skolan, på skolvägen samt på utfär-
der och lägerskola. Försäkringsbolaget 
ersätter kostnaderna för resor, undersök-
ningar och vård inom offentliga sektorn, 
till exempel på en hälsovårdscentral.

Klubbar
De flesta skolor ordnar klubbverksamhet 
efter skoldagen. I klubbarna kan barnen 
syssla med till exempel musik, gymnas-
tik, drama och konst. Skolorna ger mera 
information om sin klubbverksamhet.



Svenska bildningstjänster  
i Esbo – livslångt lärande

Svenska bildningstjänster jobbar med småbarns pedagogik, utbildning, 
ungdomsverksamhet, kultur och Esbo Arbis. Förvaltningspersonalens 

och kundtjänstens kontaktuppgifter hittar du på esbo.fi/svebi.

Svenska bildningstjänster 
PB 32, 02070 ESBO STAD 

Besöksadress: Karaporten 1, 02160 Esbo

@SvebiEsbo


