
   

    

     
 

 

Koulun valinta ennen seitsemättä luokkaa  
 
Jos lapsi on 6. luokalla sellaisessa koulussa, jossa ei ole luokkia 7–9, tai toisen kunnan 
kunnallisessa koulussa, hänen huoltajiensa on valittava koulu 7. luokalle siirtymistä varten. 
 
Huomaa, että sinun pitää rekisteröidä valintasi, vaikka valitsisit koulun, johon lapsi on 
perussijoitettu. Näet lapsesi perussijoituskoulun, kun kirjaudut tekemään kouluvalintaa. 
 
Jos valitset jonkin toisen Haningen kunnallisen koulun kuin sen, johon lapsi on 
perussijoitettu, valitsemasi koulun rehtori päättää, voidaanko paikka tarjota. Niinkin voi käydä, että 
koulu ei voi tilanpuutteen takia hyväksyä kaikkia hakijoita.  
 
Valinnanvapaus koskee Haningen kunnassa vain koulua, ei luokkaa, ryhmää tai opettajaa.  

Sijoitusperusteet 
Ensin sijoitetaan lapset, joiden huoltajat valitsevat koulun, johon lapsi on perussijoitettu. 
 
Jos huoltaja valitsee Haningesta toisen kunnallisen koulun, valintaperusteena on koulun läheisyys, 
eli tämä koskee lapsia, jotka on rekisteröity kyseistä koulua lähimpänä olevaan osoitteeseen (mutta 
oppilaaksiottoalueen ulkopuolella). Tässä otetaan huomioon kulkutien todellinen pituus, ei 
etäisyyttä linnuntietä mitattuna.  

Erikseen asuvat huoltajat 
Jos toinen huoltajista asuu eri osoitteessa kuin mihin lapsi on rekisteröity, kummankin huoltajan 
on hyväksyttävä kouluvalinta. Tämä hyväksyminen tehdään, kun ilmoitus oppilaaksiotosta 
lähetetään huoltajille.  

Vapaakoulun valinta (Haningessa tai muualla) 
Jos valitset vapaakoulun, hakemus on toimitettava suoraan kyseiseen kouluun. Vastaanottava 
koulu päättää, voidaanko lapsellesi tarjota sieltä paikkaa.  
 
Jos et ole varma siitä, että lapsesi saa paikan haluamastasi vapaakoulusta, sinun pitää tehdä 
ensisijainen valinta (ja mahdollisesti myös toissijainen) yhteen tai useampaan Haningen 
kunnalliseen kouluun. Voit myöhemmin tarvittaessa perua paikan. 
 
Jos olet saanut vahvistuksen vapaakoulusta ja vastaanottanut paikan, sinun täytyy valita 
kouluvalintalomakkeessa "Muu koulu Haningessa tai sen ulkopuolella" ja siirtyä 
valintalomakkeessa eteenpäin, kunnes tulet kohtaan, jossa kysytään, minkä koulun olet valinnut. 
Kirjoita kohtaan koulun nimi. (Tiedot tarvitaan oppivelvollisuuden seurantaa ja rahoitusosuuden 
oikeaa kohdentamista varten.) 
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Kunnallisen koulun valitseminen toisesta kunnasta 
Jos haluat lapsellesi paikan kunnallisesta koulusta Haningen ulkopuolelta, hakemus on tehtävä 
suoraan kyseiseen kouluun. Vastaanottava koulu päättää, voidaanko lapsellesi tarjota sieltä 
paikkaa. 
 
Jos olet saanut vahvistuksen kunnallisesta koulusta Haningen ulkopuolelta ja vastaanottanut 
paikan, sinun täytyy valita kouluvalintalomakkeessa "Muu koulu Haningessa tai sen ulkopuolella" 
ja siirtyä valintalomakkeessa eteenpäin, kunnes tulet kohtaan, jossa kysytään, minkä koulun olet 
valinnut. Kirjoita kohtaan koulun nimi. (Tiedot tarvitaan oppivelvollisuuden seurantaa varten ja 
että rahoitusosuus maksetaan oikealle koululle/kunnalle.) 
 
Jos et ole varma siitä, että lapsesi saa paikan haluamastasi koulusta, sinun pitää tehdä ensisijainen 
valinta (ja mahdollisesti myös toissijainen) yhteen tai useampaan Haningen kunnalliseen kouluun. 
Voit myöhemmin tarvittaessa perua paikan. 
 
Huomaathan, että Haningen kunta ei vastaa vapaakoulujen tai muissa kunnissa 
olevien koulujen oppilaaksiotosta! 
 

Äidinkieli 
Oppilaat, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kieltä kuin ruotsia ja joiden äidinkieli on heidän 
kotikielensä, ovat oikeutettuja äidinkielen opetukseen. Äidinkieli valitaan erityisellä 
hakemuslomakkeella, jonka löydät osoitteesta haninge.se/forskola-och-skola/modersmal. 
 

Koulukuljetukset  
Muun kuin perussijoituskoulun valitsevien oppilaiden mahdollisuudet saada koulukuljetus ovat 
rajalliset. Opiskelijalla, jolla on oikeus saada koulukuljetus perussijoituskouluun, voi olla oikeus 
saada koulukuljetus valittuun kouluun, jos tästä ei aiheudu kunnalle lisäkustannuksia.  
 
Koulukuljetuksella tarkoitetaan kyytejä linjaliikenteessä (SL-kortti) ja erityisesti järjestettyjä 
koulukuljetuksia (koulubussi, ‑taksi tai ‑ vene).  
 
Lisätietoja Haningen kunnan verkkosivustolta: 
https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/ 
 

Henkilötietojen käsittely 
Kun haet paikkaa kunnallisessa koulussa, käsittelemme henkilötietojasi päättääksemme kouluun 
sijoittamisesta. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 e) mukaisesti. 
(Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamista varten tai osana rekisteriä 
pitävän viranomaisen viranhoitoa).  
 
Rekisterinpitäjä on perus- ja esikoululautakunta. 
 
Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, osoitteesta 
https://www.haninge.se/personuppgifter 
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