
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  

 

 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

1. 

Anmälan till 
närskolan 
5-30.1.2022 
på adressen 
asti.hel.fi 
Välkommen fr at anmäla dig till årskurs 1. 

Inloggning 
Öppna webbläsaren i din dator, pekdator eller 
smartelefon. 

• Gå till adressen asti.hel.fi 
• Välj språk överst till höger på sidan 
•  Klicka på Suomi.fi-identifikation 
•  Identifiera dig på det sätt som du har valt 
•  Välj Fortsätt 
•  Välj Fortsätt till tjänsten 
•  Kontrollera dina uppgifter och fortsätt. 

Anmälan till skolan 
1. 

2.

3.

4. 

2. 

1. 

3. 

4. 

När anmälan är öppen ser du et 
meddelande om det. 
Klicka på Fortsät till anmälan. 

Välj Anvisad närskola och klicka på 
Fortsät. 

Välj önskat A1-språk och klicka på 
Fortsät*). Förhandsgranska ansökan och 
kontrollera at uppgiferna är korrekta. 

Klicka på Sänd ansökan. 

*) I svenskspråkiga skolor är A1-språket alltid fnska. 
Finska kan antingen studeras som A1-fnska eller 
som modersmålsinriktad fnska. 

2. 

3.

Personnummer 
Förnamn Efernamn 

Välkommen till skolan! 

Ert barn fyller 7 år i år, vilket innebär att hens läroplikt börjar. Staden har anvisat 
varje barn en plats i den grundskola som enligt bostadsadressen är hens närskola. 
Ni kan anmäla barnet elektroniskt till den anvisade närskolan. Elektronisk anmälan 
till någon annan skola än närskolan är ännu inte möjlig. Anmälningsanvisningar finns 
här. 

Mer information om de olika alternativen och hur anmälan till skolan sker får ni i 
Välkommen till skolan-broschyren, som har sänts till hemmen, och på webbsidan 
edu.hel.fi/valkommentillskolan. Kundrådgivningen för fostrans- och utbildningssek-
torn vid Helsingfors stad betjänar på numret 09 310 44986 på vardagar kl. 10–12 och 
13–15. 

Om ni behöver stöd i att använda den elektroniska tjänsten eller om problem 
uppstår i den, ber vi er att kontakta it-supporten på numret 09 310 88800. It-sup-
porten betjänar på vardagar kl. 8–18. 

Den sista dagen fr anmälan till skolan är 30.1.2022. 

Fortsät till anmälan 

Anmälan av en läropliktig till skolan 

Staden har anvisat varje barn en plats i den grundskola som enligt 
bostadsadressen är barnets närskola. Ni kan näst anmäla ert barn till närskolan. 

Anvisad närskola eller närskola enligt det andra inhemska språket 

Varje barn som börjar inom den grundläggande utbildningen får en 
plats i den närskola som staden har anvisat. 

Anvisad närskola eller närskola enligt det andra inhemska språket 

Helsingfors är indelad i elevupptagningsområden. Staden har anvisat varje barn 
en plats i grundskolan i det egna området, den så kallade närskolan. Ni kan anmäla 
barnet till den närskola som staden har anvisat och som är det frsta alternativet 
nedan. Nedan ser ni också ert barns närskola enligt det andra inhemska språket. 
Om ni vill anmäla ert barn till det andra alternativet, fnns det anmälningsanvisningar 
under alternativet. För anmälan till en närskola enligt det andra inhemska språket 
krävs samtycke av barnets alla vårdnadshavare. 

Närskola som staden har anvisat 

[Namn på närskola] 

A1-språket i de svenskspråkiga skolorna är fnska och språket studeras 
två timmar i veckan. Vi ber er at ange om barnet studerar A1-fnska eller 
modersmålsinriktad fnska. 

Önskad lärokurs i A1-fnska 

Töm 

Mer information 
Skolans webbsida 
Elevantagning 

        Innan ni sänder ansökan 

Efter att ansökan har sänts kan den inte ändras. Kontrollera 
därför att alla val motsvarar barnets och alla vårdnadshavares 
önskemål. 

! 

Lämna in ansökan Avbryt och gå tillbaka till ansökan 

4. 

http://asti.hel.fi
https://asti.hel.fi


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
   

Till skolan anmäler man sig 
elektroniskt eller genom att 
besöka skolan 

1) Anmälan till närskolan 
Anmälan till den egna närskolan 5-30.1.2022 sker på 
adressen: asti.hel.fi. Barnets närskola finns angiven i 
meddelandet om läroplikt och på adressen asti.hel.fi 
5–30.1.2022 efter inloggning. 

I de situationer som nämns nedan sker anmälan till 
närskolan emellertid genom ett besök till skolan: 

• ditt barn börjar i skolan ett år senare än stadgat 
• du ansöker nu om att ditt barn ska få börja inom den 

grundläggande utbildningen ett år tidigare eller senare än 
stadgat 

• ditt barn har beviljats förlängd läroplikt 
• du ansöker om förlängd läroplikt för ditt barn, som fort-

sätter ett andra förskoleår i förskolan, varvid ett beslut 
fattas om att barnet börjar inom den grundläggande 
utbildningen ett år senare än stadgat 

• du ansöker om särskilt stöd för ditt barn inom den grund-
läggande utbildningen och har ännu inte fått ett beslut om 
särskilt stöd. 

Om ditt barn har fått ett beslut om skoluppskov eller ett 
beslut om särskilt stöd i en specialklass, behöver hen 
inte anmäla sig till närskolan. Elever som har fått ett 
beslut om särskilt stöd i en specialklass anmäler sig till 
den skola där specialklassen finns. 

Om du ifråga om ditt barn som anges i meddelandet 
om läroplikten vill byta från en svenskspråkig närskola 
till en finskspråkig eller tvärtom, anmäl dig vid önskad 
närskola. 

2) Anmälan till annan skola än närskolan 
Om du vill anmäla ditt barn till en annan skola än 
närskolan, anmäl ditt barn vid önskad skola 26.1.2022 
klockan 8-10 i enlighet med anvisningarna nedan. Till 
skolan antas i första hand barn inom det egna elevupp-
tagningsområdet, men om det finns plats i skolan kan 
också ett barn från ett annat område antas som elev. 

Om ditt barn antas som elev till en annan skola än 
närskolan, har hen inte därefter längre en ovillkorlig 
rätt att antas till den närskola som bestäms enligt hens 
bostadsadress. Vårdnadshavaren står för eventuella 
kostnader för transport av eleven. 

I alla svenskspråkiga grundskolor studeras finska som 
A1-språk. Följande alternativa språk och specialiseringar 
gäller endast de finskspråkiga grundskolorna: 

Annat än närskolans språk som A1-språk 
Om ditt barn vill som A1-språk studera ett sådant språk 
som inte hör till den anvisade närskolans språkutbud, 
anmäl ditt barn genom att besöka den skola där det 
är möjligt att studera det önskade A1-språket. Anmäl-
ningstiden i skolan är onsdagen den 26.1.2022 kl 8-10. 
Det är möjligt att studera följande språk som A1-språk i 

Helsingfors: engelska, spanska, kinesiska, nordsamiska, 
franska, svenska, tyska, ryska eller estniska. En skolas 
språkutbud finns på skolans hemsida: 
hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/skolor. 

Kinesiska som A1-språk 
Om ditt barn vill börja studera kinesiska som A1-språk, 
anmäl ditt barn till skolan genom att besöka den finsk-
språkiga skolan Meilahden ala-asteen koulu eller Itäkes-
kuksen peruskoulu onsdagen den 26.1.2022 
kl. 8−10. 

Språkbadsundervisning 
Om ditt barn fortsätter i ett språkbadsprogram som 
har börjat i förskolan, anmäl ditt barn genom att besöka 
skolan enligt språkbadsstigen onsdagen den 26.1.2022 
kl. 8−10. Den språkbadsskola som bestäms på basis av 
förskolegruppen hittar du på adressen: 
hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ 
mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/ruotsin-kieli-
kylpyopetus/. 

Undervisning på två språk, på engelska eller med 
betoning på musik 
En del skolor erbjuder undervisning med betoning på 
musik, på två språk eller på engelska. I Helsingfors 
erbjuds tvåspråkig undervisning på engelska, spanska, 
kinesiska, ryska och estniska. Ansökan till undervisning 
med betoning på musik, på två språk eller på engelska 
sker genom en anmälan till ett lämplighetstest under 
tiden 5-30.1.2022. Ansökningsblanketten och inlämnings-
anvisningar finns på adressen: hel.fi/helsinki/sv/fost-
ran-och-utbildning/grundskolor/valkommen. 

Dessutom ordnas i skolan Pasilan peruskoulu tvåspråkig 
undervisning på nordsamiska och finska, som är öppen 
för alla. Inget lämplighetstest ordnas i det här fallet. 
Anmälningstiden vid Pasilan peruskoulu är onsdagen 
26.1.2022 kl. 8−10. 

Om ditt barn inte börjar i den närskola som staden har 
anvisat, underrätta rektorn för den närskola som nämns 
i meddelandet om läroplikten. 

Om ditt barn kommer att få hemundervisning, ska du 
göra en anmälan om hemundervisning och lämna in den 
till närskolan enligt barnets bostadsadress. Mer informa-
tion om hemundervisning och anmälan om hemundervis-
ning finns på adressen: edu.hel.fi/valkommentillskolan 

Eftermiddagsverksamhet 
Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är 
21.3-22.4.2022. Mer information om hur man ansöker 
till eftermiddagsverksamheten, verksamhetsställena 
och morgonverksamheten finns på sidan 
hel.fi/eftisverksamhet. 

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/skolor
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/ruotsin-kielikylpyopetus/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/ruotsin-kielikylpyopetus/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/ruotsin-kielikylpyopetus/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/valkommen
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/valkommen
http://edu.hel.fi/valkommentillskolan
http://hel.fi/eftisverksamhet
https://asti.hel.fi
https://asti.hel.fi

