
TOIVOMUKSET KOULUSTA  
Jätä toivomuksesi koulusta viimeistään 3. maaliskuuta!  
jarfalla.se/skolval 

Onko sinulla lapsi, joka aloittaa esikoululuokalla syksyllä 2020? 
Hae koulupaikkaa lapsellesi verkkosivustolta jarfalla.se/skolval 10. helmikuuta lähtien. Viimeinen 
hakupäivä on 3. maaliskuuta.   

Tee näin 
Jätä toivomuksesi sivustolla jarfalla.se/skolval olevan e-palvelun kautta. Tämän palvelun 
käyttämiseksi tarvitaan sähköistä henkilöllisyystodistusta (bank-id). 

Ellei sinulla on sähköistä henkilöllisyystodistusta, voit tilata sen ottamalla yhteyden pankkiisi tai 
sivustolta support.bankid.com.  

Vapaakoulu 
Haluatko lapsesi käyvän vapaakoulua tai toisessa kunnassa olevaa koulua? Ota yhteys suoraan tähän 
kouluun. 

Jos tiedät jo nyt, ettei lapsesi tule käymään kunnallista koulua Järfällassa, sinun tulee irtisanoa 
kunnallinen kouluvalinta, jotta paikka voitaisiin antaa jollekin toiselle oppilaalle. Tämän voit tehdä e-
palvelun kautta. 

Tieto koulupaikasta 
Saat maaliskuussa meiltä alustavan päätöksen koulupaikasta. Ellei lapsesi ole saanut koulupaikkaa 
ensisijaisen vaihtoehdon mukaisesti ja on jättänyt aktiivisen toivomuksen, lapsesi asetetaan 
automaattisesti jonoon paremmuusjärjestyksessä korkeammalle asetettuihin kouluihin. Alustavan 
päätöksen lähettämisen jälkeen kouluissa tulee olemaan vapaita paikkoja, ja varapaikat jaetaan 
jonotusjärjestyksen mukaisesti. 
 
Saat toukokuussa lopullisen päätöksen koulupaikasta. Pidä mielessä, että vapaakoulut voivat antaa 
tiedon koulupaikasta jonakin muuna ajankohtana. 

Koulupaikat jaetaan seuraavasti 
Siinä määrin kuin se on mahdollista, yritämme sijoittaa lapsesi toivomustesi mukaisesti. Ellei lapsesi 
saa ensisijaiseksi asetettua paikkaa, kunta yrittää sijoittaa hänen toissijaisen vaihtoehdon mukaisesti 
jne. 

Paikat jaetaan seuraavan järjestyksen mukaisesti 
Valintajärjestys esikoululuokalle  
1. Oppilas, jolla on sisaretusija (väestökirjoilla kunnassa) 
2. Oppilas, joka 
-          on toivonut sijoitusta kouluun, sekä  
-          ei ole jättänyt toivomusta paikasta koulussa, mutta jonka oletetaan haluavan käydä tätä koulua, 
 koska se on lähellä kotia.  
3. tulee toisesta kunnasta 

Elleivät paikat riitä 
Jos monet hakevat samaan kouluun, eivätkä kaikki saa paikkaa sieltä, käytämme suhteellisen 
läheisyyden periaatetta valitessamme oppilaat. Tämä merkitsee, että etäisyyttä oppilaan kodista 
haluttuun kouluun ja muihin lähellä oleviin kouluihin verrataan muiden oppilaiden vastaaviin 
etäisyyksiin. Lähtökohtanamme väestökirjaosoite sekä lähin kävelytie kouluihin. 
 



Tavoitteena on, että kaikki oppilaat saisivat kohtuullisen matkan kouluunsa. Lisätietoja suhteellisen 
läheisyyden periaatteesta on sivustolla jarfalla.se/skolval. 

Paikka vapaa-ajankodissa 
Jos lapsesi käy esikoulua tai on pedagogisessa päivähoidossa Järfällassa, siirtyminen esikoulusta 
vapaa-ajankotiin tapahtuu automaattisesti.  
 

Ellei perheesi tarvitse vapaa-ajankotia, sinun tulee sanoa irti sitä koskeva paikka Järfällan kunnalle 
sivustolla jarfalla.se. 
 

Mitä tapahtuu, ellet toivo koulua? 
Meillä on vastuu siitä, että kaikki kouluvelvolliset lapset, jotka ovat väestökirjoilla kunnassa, saavat 
koulupaikan. Ellet jätä mitään toivomusta koulusta, lähimmästä koulusta tulee automaattisesti 
ensisijainen valintasi, ja toiseksi lähimmästä  toissijainen valintasi jne. 
Pidä mielessä, että vain koulupaikasta toivomuksia jättäneet oppilaat asetetaan jonoon 
paremmuusjärjestyksessä korkeammalle asetettuihin kouluihin, elleivät he pääse ensisijaiseksi 
valinnaksi asettamaansa kouluun. Toisin sanoen on tärkeää, että teet aktiivisen valinnan. Se lisää 
mahdollisuuksiasi saada paikka haluamastasi koulusta. 
 

Uusi koulu Barkarbystadenissa  
Ensi syksynä on mahdollista hakea paikkaa uudesta Ålstaskolanista Barkarbystadenissa. 
Koulurakennus valmistuu vuonna 2022, mutta sitä ennen koulutoimintaa harjoitetaan Karlslundin 
esikoulun tiloissa. Lisätietoja Älstaskolanista tullaan antamaan Herrestaskolanin 
tiedotustilaisuudessa. 
 

Muuttamassa Järfällaan? 
Oletko muuttanut kuntaan aivan hiljattain? Tällöin meidän tulee luoda tili sinulle e-palvelusta, jotta 
voisit jättää toivomuksia lapsesi koulusta. Ota yhteys palvelukeskukseen (servicecenter), niin 
autamme sinua. 
  

Jos haluat, että lapsesi käy vapaa-ajankodissa, sinun on haettava paikkaa sieltä. Tämä voit tehdä 
sivustolla jarfalla.se. 
 

Haluatko lisätietoja kouluistamme? 
Olet lämpimästi tervetullut tiedostustilaisuuksiimme ennen kuin jätät hakemuksesi esikoululuokasta. 
 
Ennen esikoulun valintaa pidettävät tiedotustilaisuudet 
Jakobsberg   Päiväys  Aika 
Tallbohovskolan  21. tammikuuta  18.30  
Vattmyraskolan  28. tammikuuta 18.30 
Aspnässkolan   30. tammikuuta 18.30 
Berghemskolan     4. helmikuuta 18.30 
Olovslundskolan     4. helmikuuta 18.30 
 

Viksjö 
Lundskolan    21. tammikuuta 18.30 
Fastebolskolan   22. tammikuuta 18.30 
Högbyskolan (Fastebolskolanissa)  22. tammikuuta 18.30 
Fjällenskolan    30. tammikuuta 18.00 
Sandvikskolan     4. helmikuuta 18.30 



Barkarby ja Skälby 
Skälbyskolan   20. tammikuuta  18.30 
Neptuniskolan   21. tammikuuta 18.30 
Herrestaskolan  23. tammikuuta 18.30 
Ålstaskolan (Herrestaskolanissa) 23. tammikuuta 18.30 
Barkabyskolan   30. tammikuuta 18.30 

Kallhäll ja Stäket  
Ulvsättraskolan   29. tammikuuta 18.30 
Kolarängskolan    4. helmikuuta 18.00 
Iljansbodaskolan    5. helmikuuta  18.00 

Vapaakoulut 
Montessoriskolan Växthuset: www.ahavaxthuset.se 
info@ahavaxthuset.se tai soita 08-580 275 00 

Vittra Jakobsberg: jakobsberg@vittra.se tai soita 08-584 105 90  

mailto:jakobsberg@vittra.se

