KOULUVALINTA 2019
VUOSIKURSSI 7
Sinulle, jolla on peruskoulun 7. luokalla syksyllä 2019 aloittava lapsi.
MILLOIN?
Jos olet syksyllä 2019 peruskoulun 7. luokalla aloittavan Sigtunan kunnassa kirjoilla olevan
lapsen huoltaja, sinun tulee 4.–18. helmikuuta 2019 välisenä aikana valita koulu lapsellesi.
Saat päätöksen koulupaikasta maaliskuun aikana. Päätös lähetetään postitse.
MISSÄ?
Kouluvalinta tehdään e-palvelussa osoitteessa www.sigtuna.se/skolval
MITEN?
Voit kirjautua järjestelmään sähköisellä henkilötunnuksella (BankID, Mobilt BankID, Telia,
Nordea). Jos kirjautumisessa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä pankkiisi.
Jos lapsellasi on kaksi huoltajaa, molempien täytyy tehdä aktiivinen kouluvalinta e-palvelussa.
Jos vain toinen vanhemmista tekee aktiivisen valinnan, valintaa ei oteta huomioon vaan lapsi
sijoitetaan kouluun, jonka koulualueeseen hän kuuluu.
Tarjottava paikka (varattu paikka) peruskoulun 7. luokalla määräytyy lapsen nykyisen koulun
mukaan. Lisätietoa on kohdassa Kouluvalinnan suuntaviivat: www.sigtuna.se/skolval. Teidän
pitää tehdä aktiivinen valinta, vaikka oppilaalle varattu paikka olisi sama kuin toivomanne
paikka.

Apua kouluvalintaan
Jos käytössäsi ei ole tietokonetta tai olet epävarma siitä, miten kouluvalinta tehdään, saat
apua kouluvalinnan tekemiseen kunnantalolla ja kunnan yhteyskeskuksessa
kouluvalintakauden aikana. Yhteyskeskus on auki maanantaista torstaihin klo 08.00–17.00
ja perjantaisin klo 8.00–15.00.
Kaksi kertaa kouluvalintakauden aikana, tiistaina 5.2. ja keskiviikkona 13.2., yhteyskeskus
on auki pitempään, klo 17.00–19.00.
Muista ottaa mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Tietokoneita on lainattavana
kunnantalolla ja kirjastoissa.
Kysyttävää kouluvalinnasta
Onko sinulla kysyttävää? Voit lähettää viestin osoitteeseen skolval@sigtuna.se tai soittaa
Sigtunan kunnan yhteyskeskukseen numeroon 08-591 260 00.
Oletko kiinnostunut jostakin tietystä koulusta?
Jos olet kiinnostunut jostakin tietystä kunnallisesta koulusta, ota yhteyttä kyseiseen
kouluun ja varaa aika käyntiä varten. Koulujen yhteystiedot ovat osoitteessa
www.sigtuna.se.
Vapaakoulu tai koulu toisessa kunnassa
Jos lapsesi haluaa aloittaa vapaakoulussa tai muussa kuin Sigtunan kunnassa sijaitsevassa
koulussa, ota yhteys suoraan kyseiseen kouluun. Jos lapsesi on saanut paikan koulussa,
joka ei sijaitse Sigtunan kunnassa, teidän pitää ilmoittaa asiasta meille mahdollisimman
pian.
s-posti: skolval@sigtuna.se.
Koulukuljetus (SL-kortti, koulubussi tai tilausliikenne)
Jos oppilas valitsee muun kuin hänelle tarjotun koulun, hänellä ei pääsääntöisesti ole
oikeutta koulukuljetukseen. Lukuvuoden 2019/2020 koulukuljetuksia koskevien hakemusten
on oltava meillä viimeistään 15. toukokuuta 2019. Tämä on vaatimuksena, jotta ehdimme
käsitellä hakemukset, koordinoida kuljetukset ja lähettää kuljetustositteet ajoissa.
Hakulomake sekä koulukuljetuksia koskevat säännöt ja suuntaviivat löytyvät Sigtunan
kunnan verkkosivustolta: http://sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/Grundskola/Skolskjuts/

Onnea valitsemiseen!

