
TOIVOMUS KOULUSTA 

Jätä toivomuksesi esikoululuokasta tai 7. vuosikurssista viimeistään 1. maaliskuuta 2021! 

jarfalla.se/skolval 

Onko sinulla lapsia, jotka aloittavat esikoululuokalla tai 7. vuosikurssilla 

syksyllä 2021? 
Hae paikkaa e-palvelumme avulla osoitteesta jarfalla.se/skolval 8. helmikuuta alkaen. Viimeinen 

hakupäivä on 1. maaliskuuta 2021.   

Tee näin 
Jätä toivomuksesi e-palvelun avulla osoitteessa jarfalla.se/skolval. Palvelun käyttämiseksi sinulla on 
oltava pankkitunniste (bank-id). 

Ellei sinulla vielä ole pankkitunnistetta, voit tilata sen ottamalla yhteyden pankkiisi tai käyttämällä 
sivustoa support.bankid.com.  

Vapaakoulu 
Haluatko lapsesi käyvän vapaakoulua tai kunnan ulkopuolella olevaa koulua? Siinä tapauksessa sinun 
otettava yhteys suoraan kyseiseen kouluun.  

Jos tiedät, ettei lapsesi tule käymään kunnallista koulua Järfällassa, sinun on irtisanottava kunnallinen 
kouluvalinta, jotta paikka voitaisiin antaa jollekin toiselle oppilaalle. Tämä on tehtävä e-palvelun 
avulla.  

Tieto koulusijoituksesta 
Saat meiltä maaliskuussa alustavan tiedon koulusijoituksesta. Ellet ole saanut ensisijaista valintaasi ja 
olet jättänyt aktiivisen toivomuksen useihin kouluihin, lapsesi asetetaan automaattisesti jonottamaan 
paikkaa hänen toivomuslistallaan tärkeysjärjestyksessä korkeammalla olevista kouluista. Alustavan 
tiedon antamisen jälkeen kouluissa tulee olemaan vapaita paikkoja, ja varapaikat jaetaan 
jonotusjärjestyksen mukaisesti. 
 
Toukokuussa saat meiltä lopullisen päätöksen koulusijoituksesta. Pidä myös mielessä, että 
vapaakoulut voivat jättää tiedon koulupaikasta jonakin toisena ajankohtana.  

Koulupaikat jaetaan seuraavasti 
Siinä määrin kuin on mahdollista yritämme sijoittaa lapsesi toivomustesi mukaisesti. Ellei lapsi saa 

ensisijaista vaihtoehtoa, kunta yrittää soveltaa toissijaista vaihtoehtoa jne.  

Paikat jaetaan tämän järjestyksen mukaisesti: 

Valintajärjestys esikoululuokalle: 

1. Oppilas, jolla on suojattu identiteetti 

2. Oppilas, jolla on sisarusetusija (sisarusetusija on voimassa vain silloin kun sisar käy 1.–3. 

  vuosikurssia halutussa koulussa ja on väestökirjoilla samassa osoitteessa) 

3. Oppilas, joka 

-          on toivonut sijoitusta kouluun, sekä 

-          oppilas, joka ei ole jättänyt toivomusta paikasta koulussa, mutta jonka oletetaan haluavan käydä 

   tätä koulua, koska koulu on lähellä kotia 

4. Jostakin toisesta kunnasta tuleva oppilas 

 



 

Valintajärjestys 7. vuosikurssille 

1. Oppilas, jolla on suojattu identiteetti 

2. Oppilas, joka 

-          on toivonut sijoitusta kouluun, sekä 

-          oppilas, joka ei ole jättänyt toivomusta paikasta koulussa, mutta jonka oletetaan haluavan käydä 

 tätä koulua, koska koulu on lähellä kotia 

 3. Jostakin toisesta kunnasta tuleva oppilas 

Ellei paikkoja ole tarpeeksi 
Jos useat hakevat samaan kouluun, eivätkä kaikki saa paikkaa sieltä, käytämme suhteellinen läheisyys 
-periaatetta valinnan tekemiseksi. Tämä merkitsee sitä, että oppilaiden kodin etäisyyttä halutusta 
koulusta ja muista lähellä olevista kouluista verrataan muiden oppilaiden kodin etäisyyteen kouluista. 
Lähtökohtanamme tässä on väestökirjanpito-osoite sekä lyhin kävelymatka kouluihin. 
 
Tavoitteena on saada kohtuullinen etäisyys kouluun kaikille oppilaille. Lisätietoja suhteellinen 

etäisyys -periaatteesta on sivustolla jarfalla.se/skolval. 

Paikan hakeminen vapaa-ajankodista 
Jos haluat lapsesi käyvän vapaa-ajankodissa, voit ilmoittaa tämän samassa e-palvelussa kuin koulua 
haettaessa, jarfalla.se/skolval. Sinun on haettava paikkaa vapaa-ajankodista, vaikka lapsesi olisikin  
käynyt esikoulua aikaisemmin. 
 
Ellet jätä toivomusta koulusta 
Kunnalla on vastuu siitä, että kaikilla kunnassa väestökirjoilla olevilla lapsilla on koulupaikka. Ellet jätä 
toivomusta koulusta, tulee lähimmästä koulusta automaattisesti ensisijainen vaihtoehtosi, 
seuraavaksi lähimmästä toissijainen vaihtoehtosi jne. 
Pidä mielessä, että jonoon eri kouluihin sijoitetaan ainoastaan oppilaat, jotka ovat jättäneet 
toivomuksia ja joille voidaan tarjota varapaikkoja. Sen vuoksi on tärkeää, että teet aktiivisen valinnan. 
Se lisää mahdollisuuksiasi saada lapsellesi paikka haluamastasi koulusta. 
 
Muuttamassa Järfällaan? 
Vai oletko juuri muuttanut? Tällöin meidän on luotava sinulle tili e-palveluun, jotta voisit jättää 
toivomuksesi lapsesi koulusta. Ota yhteys palvelukeskukseen osoitteessa kontakt@jarfalla.se tai 
soita, puh. 08-580 285 00. 

 
 

Haluatko lisätietoja kouluistamme jättääksesi 
hakemuksen esikoululuokalle tai 7. vuosikurssille? 

Koulujen verkkosivustoilla on lisätietoja kustakin koulusta. Tavallisesti koulut lähettävät kutsun  
tiedotustilaisuuksiin, jotta vanhemmat ja oppilaat voisivat tutustua kouluun. Koska näiden 
tilaisuuksien järjestäminen voi olla vaikeaa COVID-19:n vuoksi, voi olla välttämätöntä järjestää 
vaihtoehtoisia tiedotustilaisuuksia. Lisätietoja on verkkosivustolla jarfalla.se/skolval. 
 

 

 



Järfällan koulut   

jarfalla.se/grundskolor 

Vapaakoulut – esikoululuokka  

Montessoriskolan Växthuset:  

ahavaxthuset.se  info@ahavaxthuset.se tai soita 08-580 275 00 

Vittra Jakobsberg: https://vittra.se/jakobsberg/digitalt-oppet-hus/ digitaalista 

tutustumiskierrosta/avoimet ovet -videota varten. Tarkista myös verkkosivulta mahdolliset käyntejä 

ja tietoja koskevat päivitykset: jakobsberg@vittra.se  

Vapaakoulut –7. vuosikurssi  

Internationella Engelska skolan:  

jarfalla.engelska.se, info.jarfalla@engelska.se  tai soita 08-584 306 30 

Vittra Jakobsberg: https://vittra.se/jakobsberg/digitalt-oppet-hus/ digitaalista 

tutustumiskierrosta/avoimet ovet -videota varten. Tarkista myös verkkosivulta mahdolliset käyntejä 

ja tietoja koskevat päivitykset: jakobsberg@vittra.se  

Lisätietoja useilla eri kielillä: jarfalla.se/skolval 

Tietoa omalla kielelläsi: jarfalla.se/skolval  

Information in your language: jarfalla.se/skolval  

Haddaad doonayso warbixin dheeraad ah halkan kala xirri: jarfalla.se/skolval 

 jarfalla.se/skolvalاطالعات به زبان شما: 

jarfalla.se/skolvalالمعلومات باللغة العربية تجدها على الموقع اإللكتروني التالي 
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