
Eftermiddagsverksamhet 
för skolelever



Vad händer efter 
skoldagen?

Mars
• Ansökningstiden börjar 22.3.2021
• Anvisningar och blankett för ansö-

kan finns på www.hel.fi/helsinki/sv/
fostran-och-utbildning/grundsko-
lor/morgon-eftermiddagsverksam-
het/eftermiddags

• Ansökningsblanketten lämnas in 
inom ansökningstiden

April
• Ansöknings-

tiden tar slut 
23.4.2021

Juli
• Besluten skickas till 

vårdnadshavarna per 
brev senast den 1 juli

• När du har fått hem 
beslutet kan du ansöka 
om nedsatt avgift eller 
befrielse från avgift

Juni
• Under sommaren 

har eftermiddags-
verksamheten för 
skolelever och sko-
lorna lov 

Augusti
• Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden 

behandlas från och med augusti och under verksam-
hetsåret 

• Platsen vid eftermiddagsverksamheten kan sägas upp 
innan skolan börjar, senast den 11 augusti 2021 

• Eftermiddagsverksamheten börjar och slutar samma 
dagar som skolan.

Viktig information om efter-
middagsverksamheten
Ansökan om plats 
• Ansökan till eftermiddagsverksamheten 

görs med ansökningsblanketten under 
ansökningstiden.

• Fyll endast i en ansökan per barn.
• Om ansökan om plats görs efter ansök-

ningstidens slut, kan plats inte garan-
teras. Vårdnadshavaren kontaktas om 
barnet får en plats. 

Beslut om plats
• Beslutet skickas hem till dig per post.
• Beslutet om plats kan gälla ett annat 

verksamhetsställe än det som du har 
ansökt till. Då har det kommit in fler 
ansökningar än det finns platser. 

• Uppsägning av plats görs skriftligen 
innan skolan börjar, senast den 11 au-
gusti 2021 till iltapaivatoiminta@hel.fi 

Byte av plats
• Det går i allmänhet inte att byta plats 

för eftermiddagsverksamheten.
• Om barnet byter skola ber vi dig kontak-

ta områdeskoordinatorn i ditt område. 
Kontaktuppgifter finns på www.hel.
fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/
grundskolor/morgon-eftermiddagsverk-
samhet/eftermiddags > Verksamhets-
ställen

Uppsägning av plats
• Man kan säga upp en plats i eftermid-

dagsverksamheten mitt under året, om 
man inte behöver den. 

• Uppsägningstiden är en kalendermå-
nad. Till exempel om platsen sägs upp 
i oktober, träder uppsägningen i kraft 
den 1 december och avgiften debiteras 
för oktober och november.

Anvisningar för ifyllnad av ansökningsblan-
ketter och ansökan om nedsatt avgift samt 
mer information om grunder för nedsatt 
avgift på olika språk: hel.fi/iltapaivatoimin-
ta > Monikielinen materiaali

Ansök om en plats till efter-
middagsverksamheten för 
ditt barn 22.3–23.4.2021

Eftermiddagsverksamhet för skolelever 
innebär trevliga och mångsidiga aktiviteter 
efter skolan för elever i årskurs 1 och 2 
samt för barn som fått beslut om särskilt 
stöd.

Inom eftermiddagsverksamheten varierar 
man mellan fri lek och styrda aktiviteter. 
Barnet umgås med andra barn, får nya 
kompisar och lär sig svenska. Utomhusvis-
telse ingår varje dag. Mellanmål ingår i den 
avgiftsbelagda tjänsten.

Under eftermiddagsverksamheten ordnar 
utbildade handledare aktiviteter för bar-
nen och tar hand om deras säkerhet.

Avgifter
• 100 €/mån för verksamhet fram till kl. 16
• 120 €/mån för verksamhet fram till kl. 17

Utifrån vårdnadshavarnas inkomst kan 
man ansöka om nedsatt avgift eller befriel-
se från avgift.

Information om eftermiddagsverksamhet 
i området finns på
iltapaivahaku.hel.fi
afternoonsearch.hel.fi
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