
Helsingfors stad 
Fostran och utbildning 

ANSÖKAN TILL 
FÖRSKOLEUNDERVISNING 

Ni kan lämna in er ansökan personligen till någon av Helsingfors stads förskolor. Vid ansökan till förskoleundervisning som ordnas på ett privat 
daghem eller en privat skola ska ansökan lämnas in till det önskade verksamhetsstället. 

Mer information om förskoleundervisningen och en elektronisk blankett finns på Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektors webbsidor. 

Barnets uppgifter 
Efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Personbeteckning 

Hemadress Postnummer och postanstalt 

Hemtelefon Barnets modersmål 
 svenska   finska   annat, vilket 

Vårdnadshavares uppgifter 
Vårdnadshavares namn Personbeteckning 

Kontaktuppgifter dagtid 

Vårdnadshavares namn Personbeteckning 

Kontaktuppgifter dagtid 

Om förskoleplats ansöker man i första hand inom förskoleundervisningens elevupptagningsområde, som bestäms på basis av barnets 
hemadress. Vilka daghem och skolor som ordnar förskoleundervisning på svenska inom ert område kan ni kontrollera på 
https://palvelukartta.hel.fi/sv/. Ni kan ange 1-2 önskade förskolor. Ifråga om privat förskoleundervisning är hela Helsingfors 
elevupptagningsområde. 
1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Vi har i första hand sökt till en privat förskola.

Vi önskar att få en förskoleplats inom något annat område än det elevupptagningsområde som har fastställts för oss. 

Förskolans namn: 
Barnets hälsotillstånd (bl.a. allergier och medicinering) 

Barnets behov av särskilt stöd. Utlåtande utfärdat av specialistläkare på området  som bilaga   lämnas in senare 
Hjälpmedel, medicinering och annat som ska beaktas 

Barnets småbarnspedagogik 
 Barnet får småbarnspedagogik och behöver utöver förskoleundervisning fortsatt småbarnspedagogik. 
 Barnet får inte småbarnspedagogik och utöver förskoleundervisning ansöker vi om småbarnspedagogik för hen med en separat ansökan. 
 Barnet behöver endast förskoleundervisning, ingen småbarnspedagogik. 

Jag intygar att uppgifterna är korrekta 

Datum Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 

Myndigheten fyller i 
Ansökan mottagen (datum) Mottagaren och hens verksamhetsenhet 

Nummer för kostnadsställe Plats där förskoleundervisningen anordnas 

Begynnelse- och slutdatum för förskoleundervisningen Gruppens undervisningsspråk 

  svenska  finska  annat 

Klientuppgifterna registreras i Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektors klientuppgiftsregister för småbarnspedagogik. Registerbeskrivningen finns för påseende  
på  webben: https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/rekisteriselosteet/Kasko/Kasko-EU-Varhaiskasvatuksen-asiakasrekisteri-SV.pdf 

https://palvelukartta.hel.fi/sv/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/rekisteriselosteet/Kasko/Kasko-EU-Varhaiskasvatuksen-asiakasrekisteri-SV.pdf
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