
Välkommen
till förskolan

Information om
förskoleundervisning
till vårdnadshavare



Deltagande i förskoleundervisning
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Småbarnsfostran som kompletterar
förskoleundervisning

Kompletterande småbarnsfostran ges i förskolans utrymmen
på morgonen innan förskoleundervisningen börjar och på
eftermiddagen efter att förskoleunvervisningen avslutats.
Personalen är densamma under hela dagen.

• Ansök vid behov om kompletterande småbarnsfostran för
ditt barn senast 11.2.2022.

• Beslut om platserna fattas senast 10.3.2022.

Klientavgiften i småbarnsfostran bestäms utifrån antalet
vårdtimmar. Mer information om det och faktureringen:

Klientavgifter i småbarnsfostran i S:t Karins

Ditt barn inleder sin förskoleundervisning
hösten 2022

Barn deltar i förskoleundervisning ett år innan skolstarten, oftast
det året barnet fyller sex år.

I S:t Karins ordnas förskoleundervisning i kommunala och
privata daghem. Här hittar du de olika enheterna.

Anmälan till förskoleundervisning

• Anmäl ditt barn till avgiftsfri förskoleundervisning senast
11.2.2022. Anmälan sker elektroniskt.

• Beslut om undervisningsplatserna fattas senast 10.3.2022. S:t Karins eTjänst

S:t Karins eTjänst

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-maksut-ja-tuet
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi


Förskoleundervisning
Om barnet endast deltar i förskoleundervisningen, kan
barnet gå från och till förskolan själv om vägen anses vara
trygg och säker. Då ligger resan till förskolan på
vårdnadshavares ansvar.
Barnet har rätt till avgiftsfri skolskjuts när barnet
endast deltar i förskoleundervisningen och ifall
• skolvägen är över 5 km
ELLER
• vägen är för svår, tung eller farlig med hänsyn till barnets

ålder eller andra omständigheter
ELLER
• barnet deltar i småbarnsfostran som kompletterar

förskoleundervisningen

Förskoleundervisning ges fyra (4) timmar
per dag och huvudsakligen under skolornas
verksamhetstider.
Förskoleundervisningstiden är enhetsspecifik
och hålls för det mesta på förmiddagen.

Förskoleundervisningen är förpliktande
för barnet. Med tanke på barnets uppväxt,
utveckling och lärande är det viktigt att barnet
deltar i förskoleundervisningen regelbundet.
Ett regelbundet deltagande skapar en
sammanhållning och gemenskap i
förskolegruppen och utvecklar barnens
sociala färdigheter.

Eventuell frånvaro bör meddelas i förväg till
undervisningsgruppen. Plötslig frånvaro, t.ex.
på grund av en sjukdom, bör meddelas
omedelbart till förskolan.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och
förskolan tillhandhåller nödvändigt material
till eleverna.

Mer information om skolskjutsar och
hur man anhåller om skolskjuts

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulukuljetukset


Förskoleundervisning
Ifall ditt barn har specialkost eller andra individuella
behov som har att göra med mat, vänligen sänd
information om detta samt läkarintyget till
dagemsföreståndaren.

Kommunikation mellan hemmet och förskolan
sker i Wilma. Där finns även en lärandeplan som
upprättats för barnet. Allt skriftligt material gällande
barnets lärande och stöd skickas automatiskt vidare
till den grundläggande undervisningen i S:t Karins.

Förskolan samarbetar med närskolan.
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Arbetstider och semestrar
2022-2023

Under nedan nämnda semestertider erbjuds
småbarnsfostran i jourhavande daghem.

Hösttermin 10.8. – 21.12.2022
• Höstlov 17. – 21.10.2022
• Jullov 22.12.2022 – 8.1.2023

Vårtermin 9.1. – 31.5.2023
• Sportlov 20. – 24.2.2023



Plan för
förskoleundervisning
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På hösten utarbetas en individuell
plan för lärande i förskolan för
varje barn. Planen utarbetas
tillsammans med förskoleläraren,
barnet och vårdnadshavaren.

Planen utvärderas av samma
personer i januari-februari och på
våren innan förskolan slutar.

Planen finns alltid tillgänglig för
vårdnadshavare i Wilma.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf
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Lärandehelheter i
förskoleundervisningen

Omfattande kompetens inom
förskoleundervisning

Glädjen att få växa upp tillsammans

• Mina många
uttrycksformer

• Språkets rika värld
• Jag och vår

gemenskap
• Jag utforskar och

verkar i min omgivning
• Jag växer och

utvecklas

• Förmåga att tänka och
lära sig

• Kulturell kompetens,
interaktion och
uttrycksförmåga

• Vardagskompetens
• Multilitteracitet
• Informations- och

kommunikationsteknisk
kompetens

• Förmåga att delta och
påverka

Social
kompetens

Planen för förskoleundervisning i S:t Karins finns här.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf


Stöd och hjälp under
förskoleåretStöd för växande och lärande i

förskoleundervisningen

Barn som deltar i förskoleundervisning
omfattas av stöd för växande och
lärande enligt lagen om
grundläggande utbildning. Enligt lagen
har barnen rätt att få tillräckligt stöd
genast när behov uppstår. Stöd ges till
barnet i den egna
förskoleundervisningsgruppen. Det finns
tre nivåer av stöd för växande och
lärande: allmänt, intensifierat och särskilt
stöd. Barnet ska i första hand ges stöd i
den egna förskolegruppen genom olika
pedagogiska och flexibla arrangemang.

Elevvård i förskoleundervisning
Elevvården i förskoleundervisningen består av en
mångprofessionell arbetsgrupp med en
skolpsykolog och -kurator samt hälsovårdstjänster.
Hälsovårdstjänsterna ges på rådgivningen.

Här hittar du mer information om
specialundervisning i samband med
förskoleundervisning i S:t Karins

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/oppimisen-ja-kasvun-tuki


Vi ses i förskolan
onsdagen den
10 augusti 2022Bästa stället

att växa upp i.


