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    Kouluvalinnan aika! 
 
 
Toivomus koulusta lukuvuodelle 2023/2024 
 
 
Sinä vuonna kun lapsenne täyttää kuusi vuotta hän on tervetullut 
aloittamaan esikoululuokalla syksyllä. Kaikkien huoltajien tulee tehdä 
aktiivinen koulunvalinta. Vuodesta 2018 esikoululuokka on pakollinen, mikä 
tarkoittaa että oppilailla esikoiluluokalla on kouluvelvollisuus. 
 
Kouluvalinta on avoinna maanantaista 16. tammikuuta maanantaihin 30. 
tammikuuta asti. 
 
Teidän tulee valita vähintään yksi koulu, mutta on myös mahdollista hakea 
useampiin kouluihin. 
Valintaa ei ole mahdollista tehdä ennen kuin kouluvalinta-sovellus avautuu. 
 
 
Teette kouluvalintanne meidän nettipalveluksessamme: 
https://www.mittskolval.se/ . 
 
 
 
Jos lapsella on kaksi huoltajaa, tulee molempien huoltajien kirjautua sisälle 
ja tehdä valinta. On hyvin tärkeää ettette tee valintaanne samanaikaisesti; 
molempien huoltajien tulee kirjautua palvelukseen erikseen. 
Voitte valita yhden tai useamman koulun. Palvelus ei toimi Internet 
Explorer-palveluksessa.  
 
Jos ette tee aktiivista valintaa, koululautakunta tulee tarjoamaan 
lapsellenne paikan lähellä sijaitsevassa koulussa. Tämä ei välttämättä ole 
kaikkein lähin koulu. Trelleborgin kunta määrittää lähellä olevaksi kouluksi 
kaikki koulut kolmen kilometrin säteellä oppilaan kotiosoitteesta. Jos 
mikään koulu ei sijaitse kolmen kiolmetrin läheisyydessä, lasketaan lähin 
mahdollinen koulu lähellä olevaksi. 
 
Oppilas saa ensisijaisesti paikan huoltajien toivomuksen mukaan, mutta 
joissakin tilanteissa tämä ei ole mahdollista, esimerkiksi jos koulussa ei ole 
paikkaa kaikille jotka haluaisivat. Siinä tapauksessa käytämme seuraavaa 
valintamenetelmää: 
 
 
 

1. Oppilaat joilla on suojattu identiteetti 
2. Oppilaat joilla on vain yksi koulu lähellä kotia. 
3. Oppilaat jotka ovat aktiivisesti valinneet kyseisen koulun ja heillä on 

sisaruksia, sekä useampi koulu kodin läheisyydessä. 
Valinta: 1. läheisyys, 2. arvonta 

http://www.trelleborg.se/
mailto:trelleborgs.kommun@trelleborg.se
https://www.mittskolval.se/


  

 

Bildningsförvaltningen 
Henry Dunkers gata 1, 231 45 Trelleborg 

Telefon: 0410-73 30 00 
www.trelleborg.se  | trelleborgs.kommun@trelleborg.se 

Fakturaadress: 
Box 79, 231 21 Trelleborg 
Org.nr: 212000-1199 

 

 

 
  
 
 
   

4. Oppilaat jotka ovat tehneet aktiivisen valinnan ja joilla ei ole 
sisaruksia kyseisessä koulussa ja heillä on useampi koulu 
läheisyydessä. 
Valinta 1. läheisyys 2. arvonta 
 

5. Oppilaat jotka eivät ole valinneet aktiivisesti mihinkään kouluun ja 
joilla on useampi koulu lähellä. 
Valinta: 1.läheisyys 2.arvonta. 
 
 
 

 

Lisätietoa valintakrittereistä on luettavissa:  Riktlinjer för skolplacering i 
förskoleklass och grundskola i Trelleborgs kommun. 

 

Ne löytyvät Trelleborgin kunnan kotisivulta.  

  
https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/val-
av-skola/  
 
 
On tärkeää että ilmoitatte jos ette halua tarjottua paikkaa 
kunnallisessa koulussa. 
 
Jos olette saaneet paikan yksityisessä koulussa tai jossain toisessa 
kunnassa, on tärkeää että kirjaudutte sisälle kouluvalintapalvelukseen ja 
ilmoitatte sen. 
 

 
Kouluvalinta voi vaikuttaa koulukuljetus oikeuteen. 
 
Kouluvalinta ja muutto uuteen västönkirjanpito-osoitteeseen voi 
vaikuttaa oppilaan oikeuteen saada koulukuljetus. Enemmän tietoa 
koulukuljetussäännöistä löydätte Trelleborgin kunnan kotisivulta. 
 
http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-och-
forskoleklass/skolskjuts/  
 
Apua kouluvalintaan 
 
Jos tarvitsette apua  kouluvalinnan kanssa voitte ottaa yhteyttä 
Asiakaspalveluumme, puhelinnumerossa 0411-73 30 00, tai voitte kirjoittaa 
sähköpostin Koululautakunnan osoitteeseen: skolval@trelleborg.se 
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On tärkeää muistaa: 
 

- Jos lapsella on kaksi huoltajaa, molempien huoltajien tulee kirjautua 
erikseen sovellukseen. Toinen huoltajista tekee kouluvalinnan, 
toinen taas hyväksyy sen.  

  
- Jos olette saaneet koulupaikan toisessa kunnassa tai jossain 

yksityisessä koulussa, on tärkeää että peruutatte Trelleborgin 
kunnan tarjoaman paikan.  
 

- Kouluvalinta voi vaikuttaa oikeuteen saada koulukuljetus. 
 

- Jos tarvitsette apua kouluvalinnan tekemisessä sovelluksessa voitte 
ottaa yhteyttä meihin. 
 
 
 

Lisätietoa kouluvalinnasta 
 
Lisätietoja voitte löytää seuraavasta osoitteesta: 
 
 https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/val-
av-skola/  
 
Jos teillä on lisää kysyttävää olette tervetulleita ottamaan yhteyttä meihin: 
 
 skolval@trelleborg.se   
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun 
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