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Tärkeää tietoa lapsesi kouluvalinnasta 
syksylle 2019 
Jos lapsesi käy koulunsa viimeistä vuosikurssia, teidän pitää valita koulu 
syyslukukaudelle 2019. Jos olet epävarma lapsesi tilanteesta, nettisivulta  
www.goteborg.se/valjaskola voit saada selville keitä oppilaita ja mitä kouluja valinta 
koskee. 

Täytyykö kaikkien valita koulu? 
Kun oppilaat siirtyvät koulusta toiseen, kunta kysyy huoltajan toivomusta lapsen 
koulupaikasta. Kaikilla oppilailla on oikeus saada paikka kodin lähellä sijaitsevasta 
koulusta. Mutta vapaa kouluvalinta antaa sinulle huoltajana mahdollisuuden ilmaista 
toiveesi lapsesi koulupaikasta. Hakemuksessa voit valita kolme eri kunnallista koulua 
mistä tahansa kaupungin alueelta. Peruskouluhallinto aloittaa valintakäsittelyn aina 
huoltajan toivomuksista. Jos johonkin kouluun on enemmän hakijoita kuin on paikkoja, 
tilanteessa sovelletaan Göteborgin kaupungin valintaperusteita. 

Jos et lähetä hakemusta, tullaan lapsellesi antamaan paikka korkeintaan noin kahden 
kilometrin päässä kotoa sijaisevasta koulusta (koskee vuosikursseja F-3), korkeitaan noin 
neljän kilometrin päässä kotoa sijaitsevasta koulusta (vuosikurssit 4-6) ja korkeintaan 
noin kahdeksan kilometrin päässä kotoa sijaitsevasta koulusta (vuosikurssit 7-9). 

Miten kouluvalinta tehdään?  
Hakuaika on 15. tammikuuta – 15. helmikuuta. Kotisivulta  www.goteborg.se/valjaskola 
löytyy otsikko ”Haku vuosikurssille 1-9”. Hakemus tehdään sähköisten palvelujen kautta 
tai hakulomakkeella. Kotisivulta näet kouluvaihtoehdot ja tietoa Göteborgin kaupungin 
valintaperusteista. Tämä koskee ainoastaan kunnallisiin kouluihin tehtävää hakemusta. 
Jos haluat hakea paikkaa vapaakouluista, ota yhteyttä suoraan kyseisiin kouluihin, koska 
niillä on omat hakumenettelynsä. 
 
Millon saamme tiedon lapsemme saamasta koulupaikasta?   
Peruskouluhallinto lähettää kaikki hyväksymistiedotteet viikolla 13 (maaliskuun lopulla). 
Silloin saat kirjeitse tiedon mistä koulusta lapsesi on saanut paikan. On tärkeää vahvistaa, 
että lapsesi ottaa paikan vastaan. Tai sitten ilmoitat peruskouluhallinnolle, että oppilas on 
saanut paikan vapaakoulusta tai toisessa kunnassa sijaitsevasta koulusta. 

Lisätietoa tai apua hakemuksen teossa 
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat apua hakemuksen teossa, voit ottaa yhteyttä 
peruskouluhallintoon soittamalla numeroon 031-365 09 60 tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen grundskola@grundskola.goteborg.se .  Voit ottaa yhteyttä myös 
kaupunginosanne kansalaistoimistoon tai jutella lapsen opettajan tai rehtorin kanssa. 
Lisätietoa kouluvalinnasta löytyy nettisivulta www.goteborg.se/valjaskola. 
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