
Välkommen till förskolan 
– information om förskolan till vårdnadshavare

Ditt barn börjar i förskolan nästa höst! I förskolan lär sig 
barnen genom att leka och utforska tillsammans, samt 
övar sig i goda kamratfärdigheter. Dessutom stärks 
barnens självkänsla.  

Vi anvisar ditt barn en förskoleplats på ett verksam-
hetsställe som ligger inom barnets elevupptagnings-
område. Elevupptagningsområdet bestäms på basis 
av den hemadress där ditt barn bodde i januari 2022. 
Som vårdnadshavare kan du välja om du tar emot 
den anvisade platsen eller om du söker till ett annat 
verksamhetsställe. Förskoleundervisning kan ordnas i 
daghems- eller skollokaler. Inom ett elevupptagnings-
område kan det ligga ett eller flera verksamhetsställen 
som ordnar förskoleundervisning. Flera skolor kan ligga 
inom samma område.

Om barnet är i behov av skiftomsorg eller stöd – eller 
deltar i försöket med tvåårig förskola – kan försko-
leplatsen ligga någon annanstans än inom barnets 
elevupptagningsområde. Verksamhetsställena enligt 
hemadressen kan kontrolleras på adressen  
palvelukartta.hel.fi, medan elevupptagningsområdena 
finns på hel.fi/forskola.

Barn ska delta i förskoleundervisning året innan läroplik-
ten börjar. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och ges 
fyra timmar per dag – i regel under skolornas verksam-
hetstider. I augusti 2022 börjar förskolan 11.8.2022. Be-
roende på familjens behov ordnas småbarnspedagogik 
som komplement till förskoleundervisningen på samma 
verksamhetsställe som förskoleundervisningen. Ingen 
separat ansökan krävs till småbarnspedagogiken. 
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https://palvelukartta.hel.fi/fi/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/forskola/


Mottagande eller ansökan om 
en förskoleplats 

Som vårdnadshavare till ett barn som deltar i kommunal 
småbarnspedagogik kan du ta emot en förskoleplats i 
e-tjänsten Asti 1–13.3.2022. 

Om du inte tar emot den anvisade platsen, kan den 
ansökas av en annan sökande, medan du ska ansöka om 
en plats på ett annat verksamhetsställe. Till förskolan 
ansöker man 1–15.3.2022 via Helsingfors e-tjänst  
asiointi.hel.fi. 

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning på svenska 
och finska både i form av kommunal och privat service.
Till ett privat daghem söker man genom att direkt 
kontakta det önskade daghemmet. Privata daghem om 
ordnar förskoleundervisning finns listade på adressen 
hel.fi/forskola.

Förskoleundervisningen för ett barn som deltar i för-
söket med tvåårig förskola fortsätter vid det verksam-
hetsställe där barnet redan får förskoleundervisning. 
Vårdnadshavaren till ett barn i en språkbadsgrupp inom 
småbarnspedagogiken tar emot en förskoleplats i ett 
språkbad direkt på daghemmet. Om barnet är i behov av 
skiftomsorg, ska du inte ta emot den anvisade förskole-
platsen utan ansöka elektroniskt om förskoleundervis-
ning på ett dygnet-runt-daghem som ger förskoleunder-
visning.

Barnet har rätt till en förskoleplats inom sitt elevupp-
tagningsområde, men det är möjligt att flytta över till ett 
annat område eller ett annat verksamhetsställe förutsatt 
att det finns lediga förskoleplatser där. 

Mer information om hur förskoleundervisning ordnas 
finns på Helsingfors stads webbsidor hel.fi/forskola

Välkommen till förskolan

Inloggning 
Öppna webbläsaren i din dator, pekdator eller 
smarttelefon. 
 

 Gå till adressen asti.hel.fi 
 Välj språk för tjänsten överst till höger på 

sidan 
 Klicka på Logga in
 Identifiera dig på önskat sätt
 Välj Fortsätt
 Välj Fortsätt till tjänsten 
 Kontrollera dina uppgifter och fortsätt.

Mottagande av 
förskoleplats
Intill barnets namn ser du ett meddelande om 
att du kan ta emot den anvisade förskoleplat-
sen under den tid som anmälan är öppen. Klicka 
på ”godkänn” eller ”avslå”

1. Välj "Ja,jag tar emot den anvisade platsen" 
eller ”Nej, jag tar inte emot den anvisade 
platsen"

2. Klicka på "Fortsätt till nästa" 
3. Kontrollera uppgifterna och klicka på 

"Skicka".
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https://asiointi.hel.fi/wps/portal/login-etusivu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQy0tPEzcPIwM_C3MDQwcA9ydndwMLY0MDMz0g9My9QuyHRUBGNbhhg!!/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/forskola/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/forskola/
https://asti.hel.fi/#/landing

