
 

 

Hakemus paikasta tai lisätystä ajasta 
peruskoulussa, vapaa-ajankodissa tai 
pedagogisessa erityishoidossa lapsen 
ollessa erityistuen tarpeessa 

 

 Placering/utökad tid i förskola, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vid behov av särskilt stöd, ansökan 

 

Kunnalle lähetettyjä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Annat luvan jättämiesi tietojen tallentamiseen ja 
muokkaamiseen. Sinulla on oikeus pyytää niitä koskeva ote ja niiden korjaamista tarvittaessa. 
 

Koululain (2010:800), 8 luvun 9 §:n, 4 luvun 6 §:n, 25 luvun 2 §:n sekä ohjesäännön mukainen hakemus. 
Tarpeen vahvistava todistus oheistetaan hakemukseen. 
 

Hakemus koskee lasta 
Nimi Henkilönumero

            
 

Hakemus koskee 
Nykyinen paikka/haluttu paikka

 Ilmoittamista jonoon          

 Esikoulua  Vapaa-ajankotia Pedagogista erityishoitoa 

 

Haluttu sijoituspäiväys 
Paikka halutaan alkaen–päättyen (vvkkpp) Lisätty aika alkaen–päättyen (vvkkpp) 

            
 

Huoltaja 1  
Nimi Sähköposti

            
Osoite Postiosoite

            
Henkilönumero  Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

                        

 Työelämässä/Opiskelija  Työnhakija Vanhempainvapaalla muiden sisarusten kanssa  

 

Huoltaja 2 
Nimi Sähköposti

            
Osoite Postiosoite

            
Henkilönumero  Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

                        

 Työelämässä/Opiskelija  Työnhakija Vanhempainvapaalla muiden sisarusten kanssa  

 

Onko lapsen äidinkieli muu kuin ruotsi? 
Jos vastasit kyllä, ilmoita kieli.

 Kyllä  Ei       
 

Muita tietoja (ilmoita, jos haluat paikan suomenkielisessä toiminnassa) lisätietoja lomakkeen kääntöpuolella 

      

Allekirjoitus 
Paikka ja aika Paikka ja aika 

            
Huoltaja 1  Huoltaja 2 

  

Nimenselvennys Nimenselvennys 

            
 
Hakemus lähetetään osoitteeseen: 
Skolkontoret 
Håbo kommun 
746 80 Bålsta 



Förvaltningsområde för finska språket 
Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Lagen ”Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk” stärker de nationella minoriteternas rättigheter och 
ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. Sveriges nationella minoriteter är 
judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, 
finska och meänkieli.   

I samband med att lagen trädde i kraft blev Håbo kommun förvaltningsområde för finska språket. Som 
förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det 
innebär att Sverigefinnar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de har rätt att helt 
eller delvis få förskola och äldreomsorg på finska. 

 

Suomeksi 
Tammikuun 1. päivänä 2010 Ruotsissa astui voimaan laki, joka suojaa kansallisten vähemmistöjen ja 
vähemmistökielien asemaa. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki vahvistaa kansallisten 
vähemmistöjen oikeuksia ja tukee vähemmistöryhmien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja kehittämistä. 
Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja 
tornionlaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli. 

Lain voimaan astuessa Håbon kunnasta tuli suomen kielen hallintoalue. Suomen kielen hallintoalueena 
kunnalla on erityisiä velvoitteita suomen kielen aseman vaalimiseksi. Näin ollen ruotsinsuomalaisilla on oikeus 
käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan virastoissa. Heillä on myös oikeus saada esikoulutoimintaa ja 
vanhustenhoitoa osittain tai kokonaan suomen kielellä. 
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