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Kundmeddelande 18.3.2021 

Anmälan till verksamhet för 
skolelever i lekparker börjar 
I verksamheten för skolelever i lekparker i Helsingfors har barnen möjlighet att delta i 
ledda lekar, röra på sig, spela och vistas utomhus – samt att umgås med kompisar och 
koppla av. Verksamheten är huvudsakligen på finska. 
 
Olika ledda aktiviteter ordnas både inom- och utomhus. Den mångsidiga verksamheten 
bygger på lekar, rörlighet, konstformer och kulturarvet, och möjliggör positiva 
upplevelser av lärande. I lekparken är barnen aktiva aktörer: planeringen och 
förverkligandet av verksamheten utgår från barnens önskemål och behov. 
 
Anmälan till nästa hösts avgiftsfria verksamhet för skolelever i lekparker börjar 
22.3.2021. Det är emellertid också möjligt att anmäla barnet under 
verksamhetsperioden. Man kan även anmäla att man önskar att barnet får ett 
avgiftsbelagt mellanmål (36,10 €/mån.) eller också kan barnet medföra en egen 
matsäck. Det är möjligt att ansöka om befrielse från mellanmålsavgiften.  
 
Barnet kan delta i verksamheten dagligen eller oregelbundet. Vårdnadshavaren 
meddelar lekparken vilka dagar barnet frånvarar samt när barnet går hem och om 
barnet går hem på egen hand. Om barnet inte anländer till lekparken så som 
överenskommet eller avlägsnar sig under verksamhetstiden utan att meddela det, 
underrättar vi vårdnadshavaren. I lekparkerna sörjer ledarna för barnens och 
verksamhetsmiljöns säkerhet. 

 
Den dagliga verksamheten börjar när skolarbetet slutar och pågår ända till antingen kl. 
16 eller 16.30. Lekparkerna finns på adressen www.hel.fi/lekparker. Mer information 
om hur man anmäler barnet till verksamheten för skolelever i lekparker finns på   
www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/lek/lekparker/skolelever. 
 
I lekparkerna Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila, Vähätupa, 
Viikari, Iso-Antti och Tullinpuomi ordnas eftermiddagsverksamhet för skolelever i 
enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Mer information om hur man söker 
till de här lekparkerna finns på www.hel.fi/eftisverksamhet  
 
 
Ytterligare information: Hanna Linna, specialplanerare, hanna.linna@hel.fi, tfn 
0931041259 

https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/lekparker-och-falmiljehus/lekparker-och-familjehus
http://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/lek/lekparker/skolelever

