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Vad är 
förskoleundervisning?
Varje barn deltar i förskoleundervisningen ett år 
innan läroplikten börjar. Förskoleundervisning-
en är förpliktande. I augusti 2023 börjar i för-
skoleundervisningen huvudsakligen barn födda 
år 2017. Under året lär barnen sig sociala fär-
digheter genom lek, rörelse samt utforskande 
och skapande verksamhet. Dessutom stärks 
barnens självkänsla och barnen bekantar sig 
med bokstävernas, siffrornas samt naturens 
och stadsmiljöns världar. I förskoleundervis-
ningen beaktas barnets individuella behov samt 
hens sätt att lära sig och agera. 

Barnets lärstig går från småbarnspedagogi-
ken via förskoleundervisningen till den grund-
läggande utbildningen. Därför ligger barnets 
förskoleplats ofta i närheten av den kommande 
grundskolan. Man samarbetar med grundskolan 
redan under förskoleåret. Barnet får bekanta 

sig med sina blivande klasskamrater när barn 
som senare ska gå i samma grundskola place-
ras i samma förskola. Barnets behov av stöd 
beaktas alltid vid val av förskoleplats.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och den 
ges fyra timmar om dagen mellan kl. 8.30–13.30 
huvudsakligen under skolornas verksamhetsti-
der. Varje verksamhetsställe inom förskoleun-
dervisningen fastställer själv klocktiderna för 
förskoleundervisningen. 

I Helsingfors ges svensk- och finskspråkig 
förskoleundervisning som kommunal service. 
Dessutom kan de privata daghemmen i Helsing-
fors erbjuda förskoleundervisning. På privata 
daghem ordnas förskoleundervisning också på 
andra språk än på svenska och finska. Se mer 
information på sidan hel.fi/sv/fostran-och-ut-
bildning/forskoleundervisning-0 .

https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
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Grunderna för 
antagning till 
förskoleundervisning 
Helsingfors stad har fastställt grunderna för an-
tagning till förskoleundervisningen. Helsingfors 
är indelad i elevupptagningsområden för försko-
leundervisningen. En förskoleundervisningsplats 
anvisas ett barn som deltar i kommunal
småbarnspedagogik eller som anmält sig till 
förskoleundervisning. En förskoleundervisnings-
plats anvisas inom det egna elevupptagningsom-
rådet enligt barnets hemadress. När en förskole-
undervisningsplats anvisas barnet, beaktas den
närskola som bestäms på basis av barnets 
hemadress. Anmälan gäller de barn som inte har 
deltagit i den kommunala småbarnspedagogiken 
innan förskoleundervisningen börjar. 

Ett barn kan också anvisas en förskoleunder-
visningsplats i ett annat elevupptagningsområde 
än det som bestäms enligt barnets hemadress 
med anledning av barnets språkbad, behov av 
särskilt stöd eller behov av skiftesvård. Om bar-
nets behov av stöd förutsätter det, kan barnets 
förskoleundervisning också anordnas någon 
annanstans än i det egna elevupptagningsom-
rådet eller på ett verksamhetsställe där det inte 
anordnas förskoleundervisning. Mer informa-
tion om ansökan till förskoleundervisning inom 
språkbad och skiftesvård finns på sidan 6.

Om de sökande är fler än de lediga platserna 
på ett verksamhetsställe som anordnar försko-
leundervisning, beaktas först närskolan enligt 
barnets hemadress och om verksamhetsstället 
samarbetar med närskolan ifråga. Vid behov 
används dessutom lottdragning om det finns fler 
sökande än platser vid det verksamhetsställe 
som anordnar förskoleundervisning och de sö-
kande är i jämlik ställning ifråga om lärstig. Barn 
som inte får en plats i lottdragningen anvisas en 
förskoleundervisningsplats inom det egna elev-
upptagningsområdet för förskoleundervisningen.

Om det finns plats i ett verksamhetsställe 
som anordnar förskoleundervisning efter antag-
ning av barn inom det egna elevupptagningsom-
rådet för förskoleundervisningen, kan platserna 
fyllas genom antagning i andra hand förutsatt 
att det inte uppstår ett behov av en ny grupp vid 
verksamhetsstället som följd. Med antagning i 
andra hand avses att vårdnadshavaren ansö-
ker om en förskoleundervisningsplats någon 
annanstans än i det elevupptagningsområde 
som bestäms enligt barnets hemadress. Vård-
nadshavaren ansvarar för barnets transport om 
verksamhetsstället inom förskoleundervisningen 
ligger utanför det egna elevupptagningsområdet 
för förskoleundervisning. Detta gäller inte barn 
som på grund av sitt stödbehov är placerade 
utanför det egna elevupptagningsområdet.
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Anvisning av 
förskoleplats i Asti
För barn inom den kommunala 
småbarnspedagogiken

Anmäl ditt barn,  
motta en plats, eller 

ansök om en plats inom 
förskoleundervisningen 

på adressen asti.hel.fi

Vårdnadshavare till barn inom den kommunala 
småbarnspedagogiken tar emot eller avböjer 
förskoleplatsen i e-tjänsten Asti 6–17.2.2023. 
Platserna anvisas i regel automatiskt för barn 
inom den kommunala småbarnspedagogiken 
utan separata åtgärder. Barnet har rätt till en för-
skoleplats inom förskoleundervisningens elev-
upptagningsområde som bestäms på basis av 
barnets hemadress. Förskoleplatserna anvisas 
enligt barnets hemadress 23.1.2023. Beslut om 
godkända förskoleplatser anländer 3.3.2023. 

Mer information om ordnandet av förskoleun-
dervisningen på hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/
forskoleundervisning-0.

Barnet deltar i språk
bad inom småbarns
pedagogiken
Om barnet deltagit i språkbad inom småbarns-
pedagogiken, anvisas hen en förskoleplats enligt 
språkbadsstigen och vårdnadshavaren tar emot 
förskoleplatsen inom språkbadsverksamheten i 
e-tjänsten Asti. 

Barnet deltar i skiftes
vård inom småbarns
pedagogiken
Om barnet deltar i skiftesvård och du behöver 
skiftesvård för barnet också när barnet börjar i 
förskoleundervisningen, ska barnet anmälas till 
förskoleundervisning i Asti (se sidan 8). Om du 
inte har anmält barnet till förskoleundervisning 
och samtidigt meddelat behovet av skiftesvård, 
anvisar vi barnet en plats i det egna elevupp-
tagningsområdet. Vårdnadshavaren ska påvisa 
behovet av skiftesvård för daghemsföreståndar-
en inom anmälningstiden.

Avbrott i småbarns–
pedagogiken
Om barnets småbarnspedagogik avbryts helt 
mellan 26.1–28.2, ska du anmäla barnet till 
förskoleundervisningen via e-tjänsten Asti 
9–20.1.2023 (se sidan 8). Om barnet inte anmäls 
till förskoleundervisningen, ska du som vård-
nadshavare ansöka om en plats för barnet inom 
ansökningstiden 6.2–17.2.2023.

https://asti.hel.fi/#/landing
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0


Barnet får en ny 
hemadress före för
skoleundervisningens 
början i ett annat elev
upptagningsområde  
i Helsingfors
Förskoleplatsen anvisas enligt barnets hem-
adress 23.1.2023. 

Om adressen ändras före 15.3.2023, kan du 
avböja den plats som anvisats barnet och ansöka 
om en ny plats enligt den nya adressen. 

Om adressen ändras efter 15.3.2023, kan 
du ta emot den plats som anvisats barnet och 
ansöka om förflyttning av förskoleplats när 
den nya adressen träder i kraft. Du ansöker om 
förflyttning med en ansökan om förskoleplats på 
adressen asti.hel.fi. Beslut om ansökningar som 
kommit in efter ansökningstiden fattas från och 
med början av maj.

Byte till finsk eller 
svenskspråkig 
förskole undervisning
Förskoleplatsen anvisas i Asti enligt språket för 
barnets småbarnspedagogik. Om du vill byta 
till ett annat språk, ska du avböja den förskole-
plats som anvisats ditt barn och ansöka om en 
ny förskoleplats i Asti. Vid byte av servicespråk 
garanterar vi barnet en förskoleplats i barnets 
elevupptagningsområde förutsatt att ansökan 
sker inom ansökningstiden.

Barnet deltar i 
försöket med tvåårig 
förskoleundervisning
För barn som deltar i försöket med tvåårig för-
skoleundervisning fortsätter förskoleundervis-
ningen vid samma verksamhetsställe där barnet 
är i tvåårig förskoleundervisning. Om du som 
vårdnadshavare emellertid önskar en ny försko-
leplats för barnet från och med augusti 2023 (till 
exempel på grund av flytt) får du mer information 
av daghemsföreståndaren.

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 medde-
lande om att du kan ta emot den anvi-
sade förskoleplatsen under den tid som 
anmälan är öppen. Klicka på ”godkänn” 
eller ”avböj”

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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Anvisning av 
förskoleplats i Asti 
För barn i hemvård, privat 
småbarnspedagogik eller klubbverksamhet 
samt för barn utanför den kommunala 
småbarnspedagogiken 

Vårdnadshavaren till ett barn som deltar i privat 
småbarnspedagogik, stadens klubbverksam-
het eller vårdas hemma ska anmäla barnet 
till förskoleundervisningen i e-tjänsten Asti 
9–20.1.2023. Förskoleplatserna anvisas enligt 
barnets hemadress 23.1.2023. Beslut om god-
kända förskoleplatser anländer 3.3. 2023. Mer 
information om ordnandet av förskoleundervis-
ning finns på Helsingfors stads webbplats.

Barnet deltar i 
Helsingfors stads 
klubbverksamhet eller 
är i hemvård
Om barnet är i en klubb eller hemvård, ska du 
anmäla barnet till förskoleundervisningen i 
e-tjänsten Asti 9–20.1. 2023. Barnet anvisas en 
plats samtidigt med de barn som deltar i den 
kommunala småbarnspedagogiken. Som vård-
nadshavare ska du ta emot eller avböja förskole-
platsen i e-tjänsten Asti 6–17.2.2023. 
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Anmäl ditt barn,  
motta en plats, eller 

ansök om en plats inom 
förskoleundervisningen 

på adressen asti.hel.fi

Barnet deltar i 
småbarnspedagogik 
på ett privat daghem
Se mer detaljerad information om ansökan till 
den privata förskoleundervisningen på sidan 15.

Om du vill ha en plats för ditt barn inom Hel-
singfors stads förskoleundervisning, anmäl bar-
net till förskoleundervisningen via e-tjänsten Asti 
9–20.1.2023. Barnet anvisas en plats samtidigt 
som de barn som deltar i den kommunala små-
barnspedagogiken. Som vårdnadshavare ska du 
ta emot eller avböja förskoleplatsen i e-tjänsten 
Asti 6–17.2.2023. 

Barnets hemadress 
är i Helsingfors men 
hen deltar i småbarns
pedagogiken i en 
annan kommun
Om barnets hemadress är i Helsingfors men hen 
för tillfället deltar i småbarnspedagogiken i en 
annan kommun, ska du anmäla barnet till försko-
leundervisningen via e-tjänsten Asti 9–20.1.2023. 
Barnet anvisas en plats samtidigt som de barn 
som redan deltar i den kommunala småbarnspe-
dagogiken. Som vårdnadshavare ska du ta emot 
eller avböja förskoleplatsen i e-tjänsten Asti 
6–17.2.2023.   

https://asti.hel.fi/#/landing
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Viktiga datum 
Om ditt barn redan 
deltar i Helsingfors stads 
småbarnspedagogik 

6.–17.2.2023

6.2.2023

6.–17.2.2023

3.3.2023

30.4.2023

Maj 2023 

10.8.2023

De anvisade förskoleplatserna kan ses i Asti.  
Alla barn som deltar i Helsingfors stads 
småbarnspedagogik anvisas en förskoleplats. 
Vårdnadshavaren behöver inte vidta några åtgärder 
innan barnet har fått en plats anvisad.

Ta emot eller avböj den anvisade förskoleplatsen 
i e-tjänsten Asti.  
Om du avböjer platsen,  ska du fylla i en ansökan 
om förskoleundervisning.

Fyll i ansökan om förskoleundervisning.  
Om du har tackat nej till den anvisade förskoleplatsen, 
ska du fylla i en ansökan om förskoleundervisning 
inom ansökningstiden.

Du får ett beslut om förskoleundervisning för den 
förskoleplats du mottagit.  
Om den kompletterande småbarnspedagogiken ges inget 
nytt beslut, utan den kompletterande småbarnspedagogiken 
fortsätter vid verksamhetsstället för förskoleundervisning.

Verksamhetsstället för förskoleundervisning 
meddelar hur inledningen och introduktionen sker.

Förskoleundervisningen börjar.  
Du kan anmäla eventuella ändringar 
i behovet av kompletterande 
småbarnspedagogik direkt till daghemmet.

Du får ett beslut om förskoleundervisningen, om du ansökte om 
en plats i förskoleundervisningen.   
Om du anmält ert behov av kompletterande småbarnspedagogik, 
får du även ett beslut om småbarnspedagogik.
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Om ditt barn till exempel 
vårdas hemma eller inom den 
privata småbarnspedagogiken 

Ansökan till förskoleundervisning på ett privat daghem. 

Anvisade platser inom förskoleundervisningen kan ses i Asti.

Ta emot eller avböj den anvisade förskoleplatsen i 
e-tjänsten Asti.  
Om du avböjer platsen, ska du fylla i ansökan om 
förskoleundervisning.

Ansök om förskoleundervisning. 
Om du avböjde den anvisade platsen, bör du fylla i en ansökan 
om förskoleundervisning under ansökningstiden.

Du får ett beslut om förskoleundervisningen, om du ansökte om en 
plats i förskoleundervisningen.  
Om du har anmält ert behov av eller ansökt om kompletterande 
småbarnspedagogik, får du även ett beslut om småbarnspedagogik.

Verksamhetsstället för förskoleundervisningen meddelar hur 
inledningen och introduktionen sker.

Förskoleundervisningen börjar.  
Om du har anmält att behovet av småbarnspedagogik börjar redan 
tidigare, deltar barnet i daghemmets verksamhet redan före detta.

30.4.2023

Maj 2023 

10.8.2023

6.2.2023

9.–20.1.2023

6.–17.2.2023

6.–17.2.2023

9.–20.1.2023

3.3.2023

Anmäl barnet till förskoleundervisning i e-tjänsten Asti.  
Anmäl samtidigt barnets behov av kompletterande 
småbarnspedagogik.

Du får ett beslut om förskoleundervisning för den förskoleplats du 
mottagit.  
Om du har anmält ert behov av eller ansökt om kompletterande 
småbarnspedagogik, får du även ett beslut om småbarnspedagogik.



Anmäl ditt barn,  
motta en plats, eller 

ansök om en plats inom 
förskoleundervisningen 

på adressen asti.hel.fi
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https://asti.hel.fi/#/landing
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Jag vill ansöka om en 
plats inom förskoleun-
dervisningen på ett annat 
verksamhetsställe än det 
som anvisats för mitt barn
Om du inte tar emot den förskoleplats som 
anvisats för barnet, kan platsen ansökas av en 
annan sökande, medan du ska ansöka om en 
plats för barnet vid ett annat verksamhetsställe. 
Den andra platsen ska ansökas 6–17.2.2023 i 
e-tjänsten Asti. 

Barnet kan få en förskoleplats vid det 
önskade verksamhetsstället om det finns lediga 
platser. Om verksamhetsstället inte har några 
lediga platser, anvisas barnet en av de lediga 

förskoleplatserna inom det egna elevupptag-
ningsområdet. Platsen meddelas i beslutet om 
förskoleundervisning och vårdnadshavaren 
behöver inte ta emot den i e-tjänsten Asti. 
Platsen kan vara någon annan än den plats 
som tidigare anvisats inom det egna elevupp-
tagningsområdet.

Beslut om ansökningar till förskoleunder-
visning som lämnats in under ansökningstiden 
anländer före 30.4.2023 via tjänsten suomi.fi. 

https://www.suomi.fi/etusivu
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Småbarnspedagogik 
som kompletterar  
förskoleundervisningen
Förskoleundervisning och småbarnspedago-
gik som kompletterar förskoleundervisningen 
fortsätter i samma omfattning som barnet har 
fått småbarnspedagogik före förskoleundervis-
ningens början om du inte önskar en ändring i 
detta. Den kompletterande småbarnspedagogi-
ken ordnas vid samma verksamhetsställe och i 
samma grupp där barnet får förskoleundervis-
ning. I frågor kring ändring av småbarnspeda-
gogikens omfattning och tider kan du kontakta 
daghemsföreståndaren för verksamhetsstället 
för förskoleundervisningen när du har tagit emot 
förskoleplatsen. Du ser den aktuella omfatt-
ningen på e-tjänsten Astis första sida i barnets 
placeringsuppgifter. Om barnet deltar i den 
kommunala småbarnspedagogiken och byter till 
ett nytt verksamhetsställe för förskoleundervis-
ning, fortsätter småbarnspedagogiken vid det 
nya verksamhetsstället för förskoleundervisning 
från och med 1.8.2023.

Om barnet ännu inte deltar i Helsingfors 
stads småbarnspedagogik, ska du meddela be-
hovet av småbarnspedagogik som kompletterar 
förskoleundervisningen i samband med anmälan. 
Beslut om förskoleundervisning och småbarns-
pedagogik som kompletterar förskoleunder-
visningen fattas i den omfattning som har valts 
i samband med anmälan. Du får beslutet om 
småbarnspedagogiken i samband med beslutet 
om förskoleundervisningen. 

Jag behöver små
barnspedagogik för 
mitt barn redan innan 
förskoleundervisning
en börjar
Om småbarnspedagogik behövs före 1.8.2023 
och barnet ännu inte deltar i stadens småbarns-
pedagogik, ska småbarnspedagogik ansökas 
separat för barnet i e-tjänsten Asti med blanket-
ten för ansökan om småbarnspedagogik.

Jag behöver ändra  
behovet av småbarns
pedagogik i min  
tidigare anmälan
I frågor kring ändring av barnets dagliga vårdtid 
kan du kontakta daghemsföreståndaren när du 
har fått beslutet om förskoleundervisning. 



Helsingfors stad — 15

Ansökan till förskoleun-
dervisning på ett privat 
daghem 

Ansökningstid 9–20.1.2023
Ansökan till förskoleundervisning hos en privat serviceproducent 
ska ske med Helsingfors stads ansökningsblankett. 
Pappersblanketten lämnas in till det privata daghem som man 
önskar ansöka en plats inom förskoleundervisningen hos.

hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-
forskoleundervisning/forskola/ansokan-till-forskoleundervisning/
ansokan-till-forskoleundervisning

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning också 
på privata daghem. På privata daghem kan 
barnet delta till exempel i förskoleundervisning 
på ett främmande språk, förskoleundervisning 
enligt Montessori- eller Steinerpedagogik eller 
förskoleundervisning som betonar åskådnings-
fostran. Privata serviceproducenter erbjuder 
mångsidiga alternativ inom förskoleundervis-
ning. Om du önskar en förskoleplats på ett privat 
daghem för ditt barn, kontakta daghemsföre-
ståndaren för det aktuella daghemmet. Privata 
daghem som ordnar förskoleundervisning finns 
på hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleun-
dervisning-0. 

Ansökan till förskoleundervisning på ett pri-
vat daghem görs direkt till det aktuella daghem-
met. Till förskoleundervisning som ordnas av en 
privat serviceproducent ansöks med Helsingfors 
stads ansökningsblankett för förskoleundervis-
ning. Ansökningsblanketten finns på fostrans- 
och utbildningssektorns webbsidor hel.fi/sv/fost-
ran-och-utbildning/forskoleundervisning-0.

Ansökningstiden till förskoleundervisning på 
privata daghem är 9–20.1.2023. 

Vårdnadshavaren skickar in en pappersansö-
kan till det privata daghem där man ansöker om en 
förskoleplats. Beslutet om förskoleundervisning 
postas till vårdnadshavarna i februari–mars 2023. 

Den privata serviceproducenten ansöker hos 
staden om tillstånd för ett verksamhetsställe 
som ordnar förskoleundervisning. För att bilda 
en förskolegrupp krävs att minst sju barn deltar i 
undervisningen. Inom förskoleundervisning med 
en särskild inriktning enligt lärstigen (främmande 
språk, Montessori- eller Steinerpedagogik, åskåd-
ningsfostran) kan gruppen också vara mindre. 
Om det är osäkert huruvida förskolegruppen blir 
tillräckligt stor, lönar det sig för vårdnadshavaren 
att inom anmälningstiden också lämna in en an-
mälan till den kommunala förskoleundervisningen 
i e-tjänsten Asti (se sidan 9) eller till ett annat pri-
vat daghem (ansökningsblanketten lämnas in di-
rekt till det privata daghemmet). I samband med 
anmälan anger du om du i första hand önskar en 
plats inom den privata förskoleundervisningen.

Förskoleundervisning som ordnas på ett 
privat daghem är avgiftsfri för vårdnadshava-
ren (fyra timmar om dagen), men den privata 
serviceproducenten fastställer själv priset 
för kompletterande småbarnspedagogik som 
erbjuds före och efter förskoleundervisningen. 
Vårdnadshavaren kan hos FPA ansöka om privat-
vårdsstöd för den kompletterande småbarnspe-
dagogiken. Mer information på Helsingfors stads 
webbplats på hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/
forskoleundervisning-0.

https://hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/forskola/ansokan-till-forskoleundervisning/ansokan-till-forskoleundervisning
https://hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/forskola/ansokan-till-forskoleundervisning/ansokan-till-forskoleundervisning
https://hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/forskola/ansokan-till-forskoleundervisning/ansokan-till-forskoleundervisning
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0
https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning-0


För blivande förskolebarn

Färglägg med rätt färg enligt siffrorna.

1 765432

1

1

1

2

2

2

2

23
3

4
4

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

6

6

6

7
7

74

2

4

6

6

6

4

7

5

4

4

7

7

7

7
7

7
5

5

6

6
6

6
6

6

6 6

6

6
6

5


	Vad är förskoleundervisning?
	Grunderna för antagning till förskoleundervisning 
	Anvisning av förskoleplats i Asti
	För barn inom den kommunala småbarnspedagogiken
	Anvisning av förskoleplats i Asti 
	För barn i hemvård, privat småbarnspedagogik eller klubbverksamhet samt för barn utanför den kommunala småbarnspedagogiken 
	Viktiga datum 
	Jag vill ansöka om en plats inom förskoleundervisningen på ett annat verksamhetsställe än det som anvisats för mitt barn
	Småbarnspedagogik som kompletterar 
förskoleundervisningen
	Ansökan till förskoleundervisning på ett privat daghem 
	För blivande förskolebarn

