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Koulupaikkahakemus 2017
Koulupaikkahakemus on oppilaiden ja huoltajien mahdollisuus saada kokonaiskuva 
kunnan eri kouluista, hakea mielenkiintoisiksi kokemiinsa kouluihin ja siten vaikuttaa 
oppilaan koulunkäyntiin.  Upplands Väsbyn kunnassa on 13 peruskoulua, joista kahdeksan 
yksityistä ja viisi kunnallista. Ne oppilaat, jotka eivät ole tehneet kouluhakemusta, 
sijoitetaan johonkin kunnan kunnallisista kouluista.

KENELLE?
Kouluhakemus koskee kaikkia Upplands Väsbyssä kirjoilla olevia lapsia, jotka:
• täyttävät 6 vuotta vuoden 2017 aikana ja haluavat aloittaa esikoulun
• aloittavat 6. luokan syksyllä ja käyvät nyt F – 5 -koulua
• haluavat valita uuden koulun 6. luokalle syyslukukaudeksi 2017

MILLOIN?
Hakemusaika on 3. helmikuuta – 23. helmikuuta.   
Hakemusajan päätyttyä alkaa työ oppilaiden sijoittamiseksi. 

KUINKA?
Koulupaikkahakemus tehdään verkkopalvelussa osoitteessa www.upplandsvasby.se/ 
skolansökan
Koulupaikkaa haettaessa on esitettävä kolme vaihtoehtoa. Jos jossakin koulussa ei ole tilaa 
kaikille sinne hakeneille, saattaa toinen tai kolmasvaihtoehto tulla kysymykseen.

TEE NÄIN:
1. Mene sivulle www.upplandsvasby.se/skolansökan
2. Kirjaudu sisään e-henkilötunnuksella tai käyttäjänimellä ja salasanalla, jotka  

voit pyytää verkossa.
3. Valitse ylempi valikko Koulupaikkahakemus 

Esiin tulee lapsen nimi, jota anomus koskee.
4. Napsauta Kouluhakemus 2017 

Tee valinta seuraavien otsikoiden alla: Alue, Kohdennus ja Ohjaus. 
( Jos valintaa ei tehdä, kaikki vaihtoehdot tulevat valituiksi automaattisesti). 
Napsauta Nästa

5. Lisää ne koulut, joihin haluat hakea. Sinun pitää valita kolme vaihtoehtoa. 
Napsauta Nästa

6. Aseta valintasi haluamaasi järjestykseen nuolien avulla. Napsauta Nästa
7. Tarkista yhteystietosi ja tee tarvittaessa muutokset. Napsauta Nästa
8. Tarkista valintasi huolellisesti ja napsauta Vahvista
9. Vahvistus lähetetään automaattisesti antamaasi s-postiosoitteeseen.
10. Huhtikuun aikana lähetetään postitse vahvistus huoltajan osoitteeseen.

HAKEMUS YKSITYISKOULUUN. 

1. Yksityiskouluissa on oma jonotusjärjestelmänsä, joten ota tarvittaessa 
yhteys haluamaasi kouluun.  

2. Riippumatta siitä, haetko kunnalliseen vai yksityiseen kouluun,  
hakemuksesi rekisteröidään hakemusaikana 3.–23. helmikuuta.

?
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ESIKOULUSTA VAPAA-AJANKOTIIN
Irtisanoutuminen esikoulusta/pedagogisesta hoitopaikasta
Jos lapsesi täyttää kuusi vuotta vuoden 2017 aikana ja on nyt esikoulussa, esikoulu päättyy 
automaattisesti 31. heinäkuuta 2017. Jos lapsesi lopettaa esikoulun aikaisemmin, sinun 
tulee irtisanoa paikka itse. Irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Vapaa-ajankotipaikka
Työssäkäyvän tai opiskelevan huoltajan 6–12-vuotiaalla lapsella on oikeus vapaa-
ajankotipaikkaan. Huoltajan pitää hakea paikkaa e-palvelussa. Vapaa-ajankotitoiminta  
on maksullista, ja maksu perustuu perheen tuloihin. Maksukatto on voimassa.

Hakemus vapaa-ajankotipaikasta tehdään sen jälkeen, kun olet saanut hyväksymisilmoituksen 
siitä koulusta, johon lapsi on hyväksytty. Tee hakemus e-palvelussa samalla tavalla kuin 
koulupaikkahakemus, mutta valitse nyt esikoulu ja koululaishoito. 

HAKEMUS VAPAA-AJANKOTIPAIKKAA VARTEN 
(KUN OLET SAANUT HYVÄKSYMISILMOITUKSEN)

Mene sivulle www.upplandsvasby.se/skolansökan
1. Kirjaudu sisään e-henkilötunnuksella tai käyttäjänimellä ja salasanalla
2. Napsauta esikoulu ja koululaishoito
3. Napsauta ruutua Tee hakemus

Koulutusmessut lauantaina 11. helmikuuta klo 11.00 – 14.30.  

Kaikkien koulujen edustajat ovat tavattavissa Väsby 

Centrumissa, ja saat apua kouluhakemuksen teossa. Tervetuloa!VERTAILE KOULUJA
Upplands Väsbyn kunnassa on 13 peruskoulua, joista kahdeksan yksityistä ja viisi 
kunnallista. Voit tutustua kouluihin tarkemmin ja samalla löydät avoimien ovien ja 
infotilaisuuksien päivämäärät tästä esitteestä. Tiedot löytyvät myös verkkosivulta 
upplandsvasby.se/skolansökan

• Väsby-vertailutyökalulla voit verrata kouluja ja katsoa esimerkiksi, mitkä koulut  
sijaitsevat kotisi lähellä: www.upplandsvasby.se/jamfor

• Käy myös koulujen avoimien ovien päivissä/infotilaisuuksissa.  
Tässä esitteessä on kunkin koulun osalta niiden päivämäärät ja kellonajat. 

• Koulutusmessuilla Väsby Centrumissa 11. helmikuuta 2017 voit tutustua  
kaikkiin peruskouluihin ja saat myös apua hakemuksen teossa. 

SISÄÄNOTTOSÄÄNNÖT
Sisäänotto kunnalliseen kouluun
Sisäänotosta päättää rehtori. Pääsääntö on, että kaikki oppilaat saavat paikan  
koulusta, jonka huoltajat ovat valinneet ensisijaiseksi kouluksi, mikäli paikkoja on.  
Jos kouluun hakee useampi oppilas kuin mitä paikkoja on, teemme valinnan suhteellisen 
läheisyysperiaatteen pohjalta. Suhteellinen läheisyys on käytössä siksi, että kaikilla lapsilla 
tulee olla mahdollisuus saada koulupaikka kotinsa läheltä. 

Sisäänotto yksityiseen kouluun
Yksityisillä kouluilla on omat jonotus- ja sisäänottosääntönsä. Yksityiskouluissa on oma 
jonotusjärjestelmänsä, joten ota tarvittaessa yhteys haluamaasi kouluun. Jos haet yksity-
iskouluun, sinun pitää sekä hakea haluamaasi kouluun suoraan sekä rekisteröidä koulu-
paikkahakemuksesi kunnan e-palvelussa hakemusaikana. Tämä johtuu siitä, että kunnan 
tulee tietää, mitä koulua kukin Upplands Väsbyn oppilas käy. Muista siis rekisteröidä 
hakemuksesi osoitteessa upplandsvasby.se/skolansökan, vaikka hakisitkin yksityiskouluun.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
3. HELMIKUUTA –23. HELMIKUUTA 
Hakuaika.

11. HELMIKUUTA    
Koulutusmessut Väsby Centrumissa klo 11.00 – 14.30. Paikalla on edustajat kaikista 
Upplands Väsbyn peruskouluista ja henkilökuntaa, joka voi auttaa sinua hakemuksen teossa.

16. + 21. HELMIKUUTA 
Väsby Direkt on auki ja palvelee sinua, jos tarvitset ilta-aikaan apua hakemuksen teossa. 
Tervetuloa kunnantalon sisäänkäyntiin Väsbyn keskustaan klo 17.00– 19.00.   

HUHTIKUUSSA
Vahvistus siitä koulusta, joka on voinut tarjota koulupaikan, lähetetään huoltajille.
   
VASTAA 10 PÄIVÄN AIKANA   
Kun olet saanut vahvistuskirjeen, sinun tulee vastata ja palauttaa se kymmenen päivän 
aikana. Huomaa, että molempien huoltajien on allekirjoitettava ilmoitus.

MUUTA
Koulu toisessa kunnassa
Sinulla on oikeus hakea koulupaikkaa lapsellesi myös Upplands Väsbyn kunnan 
ulkopuolelta. Edellytyksenä on se, että kyseinen kunta hyväksyy Upplands Väsbyn 
tarjoaman korvauksen. Ota yhteys kouluun, josta olet kiinnostunut, saadaksesi tiedot sen 
hakemusmenettelystä. 

Äidinkielen opetus
Saat lisätietoa ottamalla yhteyden kouluun, jonne lapsesi on hyväksytty.

Koulukyyti
Luokkien 1–9 oppilailla voi olla oikeus koulukyytiin. Päätös perustuu etäisyyteen 
lähimpään kunnan kouluun, koulutien liikenteen vaarallisuuteen, oppilaan 
toimintarajoitteisiin tai muuhun erityiseen syyhyn. Lisätietoa verkkosivulta  
www.upplandsvasby.se/skolskjuts

Lainatietokoneet koulupaikkahakemuksen tekemistä varten
Tietokoneita on saatavana Väsby Direktissä, avoimessa esikoulussa sekä kirjastossa.

Kysymyksiä koulupaikkahakemuksesta 
Soita Väsby Direktiin numerossa 08-590 970 00 tai lähetä kysymyksesi s-postitse osoitteella 
skolansokan@upplandsvasby.se Ilmoita viestissä nimesi ja puhelinnumerosi.

Muut kuin ruotsin kieli
Tämä aineisto on saatavana myös englanniksi, suomeksi, arabiaksi, persiaksi, soraniksi ja 
somaliaksi. Kaikki informaatio on kerätty sivustolle www.upplandsvasby.se/skolansökan

Paperiversio
Tämä aineisto on saatavana paperiversiona kunnantalon vastaanotosta Väsby Centrumista.
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Breddenskolan
Breddenskolan sijaitsee miellyttävässä ympäristössä 
Upplands Väsbyn eteläosassa. Luonnonläheisyys 
on hyvä sekä leikin että opetuksen kannalta. 
Käytämme toiminnassamme luontoa  
inspiraation lähteenä. 

Hyvä lukutaito on kaiken oppimisen perusta. 
Työskentelemme sen vuoksi aktiivisesti 
innostaaksemme oppilaiden lukuintoa 
kannustamalla varhaisessa vaiheessa  
ja systemaattisesti oppilaiden lukutaidon  
ja -innostuksen kehittymistä. 

Haluamme luoda perustan sille, että oppilaat 
ymmärtävät ja sisäistävät demokraattiset periaatteet 

voidakseen vaikuttaa, ottaa vastuuta ja olla osallisina omassa oppimisprosessissaan.

Oppilasdemokratia on koulussamme kunnia-asia. Kaikilla luokilla on oma edustaja 
oppilasneuvostossa. Oppilasneuvosto, rehtori ja apulaisrehtori tapaavat joka kolmas 
viikko. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat oppilaan koulu- sekä vapaa-aika, ja aiheena voivat 
olla oppiminen, kouluruoka, koulun piha tai aktiviteettien järjestäminen.

Koulussa on aktiivinen vanhempainneuvosto, joka kokoontuu kolme kertaa lukukaudessa. 
Näissä kokouksissa koulun johto kertoo tulevasta toiminnasta, ja vanhemmat voivat 
osallistua ja tuoda esiin omia näkökulmiaan. 

Breddenskolanissa vapaa-ajankotitoiminta on ryhmätoimintaa, jonka tulee kehittää 
oppilaiden yhteistyö- ja vastuunottokykyjä samalla kun se on oppilaille merkityksellistä  
ja hauskaa vapaa-ajan toimintaa. 

Bollstanäs skola 
Bollstanäs skolassa on oppilaita esikoulusta 5. 
luokkaan. Koulu on jaettu kuuteen, luokka-
asteisiin perustuvaan työskentelyosastoon. 

Koulumme on yhdistelmä vanhaa ja uutta. 
Päärakennus vihittiin käyttöön jo 1930-luvun 
alussa. Päärakennuksen ympärille on nyt 
rakennettu kokonaan uusi koulu. Valoisissa, 
avoimissa tiloissa meillä on mitä parhaimmat 
edellytykset moderniin oppimiseen. Jokaisessa 
luokkahuoneessa on interaktiiviset taulut. Kaikki 
oppilaat saavat käyttää iPadeja ja tietokoneita. 
Meillä on Norrvikenin rannassa mukava 
koulupiha sekä kouluruokala, jossa kokki 
valmistaa paikan päällä kaikki ateriat.

Bollstanäs skolan oppilailla on paljon vaikutusmahdollisuuksia, mm. luokkaneuvoston, 
oppilasneuvoston ja vapaa-ajanneuvoston välityksellä. Oppilaiden edustajia on myös 
koulun paikallishallituksessa, jossa on myös vanhempia sekä koulun ja esikoulun edustajia. 
Vanhempien osallistuminen edistää osaltaan koulun kehittämistä. 

Panostamme suuresti matematiikkaan ja lukemisen oppimiseen jo esikoulussa. Äskettäin 
on panostettu luonnontieteeseen ja tekniikkaan (NTA) Vuosina 2014–2017 on meneillään 
yhteistyöprojekti Skansenin (Sveriges största klassrum) kanssa. Sen myötä oppilaat 
pääsevät osaksi kulttuuriamme, johon sisältyy monia kouluaineita.

Jokaiseen työskentelyosastoon kuuluu myös vapaa-ajankoti. Vapaa-ajankodin kasvattajat  
osallistuvat koulutyöhön koko päivän ajan. Teematyöt ja muut aktiviteetit, jotka  
edistävät oppimista ja kehittymistä, ovat tärkeä osa vapaa-ajankotitoimintaa.  
Oppiminen, sosiaalistuminen ja vastuunotto kuuluvat päiväohjelmaan koko ajan. 

Koulun opettajat ovat sitoutuneita ja päteviä. Kaikki opettajat, jotka opettavat 
matematiikkaa ja ruotsia, osallistuvat matematiikan sekä luku- ja kirjoitustaidon  
jatko-opetukseen. Koko henkilökunnan jatkokoulutus on tärkeä osa työtämme,  
jossa pyrimme koko ajan parantamaan opetuksen laatua. 

Avoimet ovet
Keskiviikko, 8. helmikuuta,  
klo 19.00 – 20.00

Kunnallinen koulu,  
luokka-asteet F – 5
Rehtori 
Susanne Isaksson (vs)

Käyntiosoite
Stora Vägen 80
194 68 Upplands Väsby

Puhelin 
08-590 973 56

S-posti
bollstanas@upplandsvasby.se

Verkkosivu
upplandsvasby.se/bollstanasskola

Informaatiotilaisuus
Torstai, 9. helmikuuta  
klo 19.00 – 20.00

Kunnallinen koulu,  
luokka-asteet F – 5 
Rehtori 
Lotta Tham 

Käyntiosoite
Bergsyravägen 3
194 64 Upplands Väsby

Puhelin 
08-590 975 64

S-posti
bredden@upplandsvasby.se

Verkkosivu 
upplandsvasby.se/breddenskolan
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Engelska skolan
Meidän koulullamme on kansainvälinen luonne, 
kaksikielinen luonne ja laadukas opetus. Meillä 
on kaksikielisiä luokkia, laajennettu englannin 
tuntisuunnitelma ja opettajia, joiden äidinkieli  
on englanti. Koulu sijaitsee Smedbyn keskustassa,  
ja sinne on hyvät kulkuyhteydet. 

Sovellamme pedagogiikkaa, joka johtaa 
kaksikielisyyteen, ruotsin ja englannin 
hallitsemiseen. Kyseessä on opetusmenetelmä, jossa 
ruotsin ja englannin taitoja kehitetään rinnatusten. 
Esikoululuokalla esitellään ja harjoitellaan englantia 
leikkien, laulujen ja lorujen avulla ja lisätään 
vähitellen englannin osuutta niin, että vanhimmilla 
vuosikursseilla se kattaa 50 % opetusajasta.

Koulun kansainvälinen luonne, jossa monet kielet ja kansallisuudet kohtaavat, luo 
positiivisen yhteenkuuluvuuden, ainutlaatuisen oppimisympäristön ja turvallisen 
ponnahduslaudan tulevaisuuteen nykyisessä, varsin globaalissa yhteiskunnassamme. 
Noudatamme Ruotsin opetussuunnitelmaa. 

English School is a bilingual school that represents a beautiful spectrum of  ethnic and 
cultural backgrounds. The school is situated in the heart of  Smedby; easily accessible with 
good communications. Our school teaches students to use English fluently and effectively 
in reading, writing and speaking. We recruit and employ native English-speaking teachers 
and offer up to 50 percent of  our teaching in English. The English school follows the 
Swedish national curriculum. We provide a highly-focused and disciplined learning in  
a calm and secure environment where each student can fulfill his or her potential. 

Frestaskolan
•  Enemmän aikaa oppimiselle – aineopinnot, 

vastuu ja yhteistyö.
 •   iPadeja käytetään opetuksen työkaluna,  

ja 3. luokalta alkaen jokaisella oppilaalla  
on oma iPad (tabletti).

•   Selkeän dokumentoinnin avulla kuvataan 
oppilaan tietoja ja kehitystä.

•   Aktiivinen turvallisuustyö Friends- 
menetelmällä.

•  Laadukas kouluruoka ja oma salaattibuffet.
•  Avoin vapaa-ajantoiminta oppilaille  
 luokilla 4 – 5.
•   Laadukas oppiminen ja opetus – enemmän 

aikaa aineopinnoille, tukiopetukselle, 
oppilasaktiivisille työtavoille, vastuulle ja 
yhteistyölle.

Koulun oppilaat ja kasvattajat on jaettu
 työskentelyryhmiin. F – 3 ja 4 – 5. Työskentelyryhmä F – 3 toimii Montessorin 
innoittamana. Montessori-luokilla on eri-ikäisiä oppilaita. Työskentelyryhmä vastaa 
oppilaan oppimisesta ja turvallisuudesta koko päivän ajan. Se tarkoittaa keskittymistä 
tiedollisiin tavoitteisiin ja pedagogiseen ympäristöön, toimintaan ja rauhaan, silloin kun 
oppilas sitä tarvitsee.  

Alemmilla luokilla käytössä on usein ulkoilmapedagogiikka oppimisen tukena.  
Jo esikoululuokalta alkaen on priorisoitu enemmän aikaa oppilaiden matemaattisen 
kiinnostuksen ja taitojen lisäämiseen. ”Koulu keskellä kylää” tarjoaa rauhallisen 
ja turvallisen oppimisympäristön. Henkilökunta ja vanhemmat ovat yhteistyössä 
oppilaiden parhaaksi.

Sisäänottosäännöt
Sisarusetuoikeus, lapset Magnetican esikouluista, sitten jonotuspäivämäärä.

Hakemus
Tehdään verkkosivullamme www.magnetica.se

Informaatiotilaisuus
Tiistaina 14. helmikuuta
klo 17.00 – 19.30 

Yksityinen koulu,  
luokka-asteet F – 5
Rehtori
Elisabeth Brandell

Käyntiosoite
Älvhagsvägen 15
194 53 Upplands Väsby

Puhelin
08-501 677 20,  
073-593 91 52

S-posti
info@magnetica.se

Verkkosivu
magnetica.se

Avoimet ovet
Maanantaina 13. helmikuuta 
 klo 19.00 – 20.00

Yksityinen koulu, luokka-
asteet F – 7
Rehtori
Marie Larsson

Käyntiosoite
Ryttargatan 275 
194 71 Upplands Väsby

Puhelin
08-590 771 23

S-posti
skolan@englishschool.se

Verkkosivu
englishschool.se



12 13

Odenskolan
Pieni koulu, suuret mahdollisuudet  
•   iPadeja käytetään opetuksen työkaluna,  

ja 3. luokalta alkaen jokaisella oppilaalla 
on oma iPad (tabletti).

•  Enemmän aikaa matematiikalle   
ja ruotsin kielelle

•  Selkeän dokumentoinnin avulla  
 kuvataan oppilaan tietoja ja kehitystä.
•  Oma keittiö ja upea salaattibuffet.
•  Avoin vapaa-ajantoiminta oppilaille  
 luokilla 4 – 5.
•   Kouluneuvosto, joka panostaa  

yhteistyöhön kodin ja koulun välillä
•   Yhteistyö ja koulutus yhdessä  

Friends-projektin kanssa

Viihtyisä koulu, jossa oppiminen on hauskaa
Toimintatapamme on ”lapsi kokonaisuutena – koko päivän. Koko henkilökunnalla on 
yhteinen vastuu jokaisen oppilaan kehityksestä ja oppimisesta. Kielellistä kehitystä edistävä 
työtapa on käytössä jo esikoululuokassa. Matematiikalla on keskeinen tehtävä. Uudessa 
koulussa keskitymme myös kehittämään oppilaiden musiikki-, draama- ja liikuntataitoja. 
Työskentelemme yhdessä turvallisessa ja viihtyisässä koulussa, ja tarjolla on jatkuvasti 
erilaisia arvostettuja aktiviteetteja. Kouluneuvostossa vanhemmat ja henkilökunta toimivat 
yhdessä oppilaiden parhaaksi.

Odenskolan tulevaisuutta varten!
Uudella koulullamme on valoisat, ilmavat tilat ja luokkahuoneet. Yksi keskuspaikka on 
jokaisessa kotipaikassa, missä ryhmähuoneet ja työtilat sekä vapaa-ajankoti sijaitsevat. 
Kaikki koulun toiminnot mahtuvat saman katon alle. Musiikki- ja draamatilat, 
kädentaitotilat, liikuntasali ja kouluruokala ovat jokaisen oppilaan helposti saavutettavissa. 
Oma keittiö parantaa viihtyvyyttä ja kouluruokailun laatua. Viihtyisä pihamaa kutsuu 
leikkiin ja liikuntaan. Tervetuloa meille, niin kerromme lisää.

Sisäänottosäännöt esikoululuokalle
Sisarusetuoikeus, lapset Magnetican esikouluista, sitten jonotuspäivämäärä.
Hakemus Tehdään verkkosivullamme www.magnetica.se

Grimstaskolan
Meillä opitaan taitoja ja kokemuksia 
tulevaa opiskelua ja koko elämää varten. 
Grimstaskolanin ja kunnallisten koulujen 
strategia – kaikki maaliin – tarkoittaa sitä, 
että kaikkien oppilaiden tulee kehittyä 
täyteen potentiaaliinsa. Tiedämme, että 
kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia ja erilaisia, 
tiedämme, että kokonaisuus ja yhteys 
luo merkityksellisyyttä, tiedämme, että 
työrauha ja hyvät ihmissuhteet luovat hyvän 
oppimisympäristön. Opetussuunnitelma ja 
koululait lähtökohtanamme kytkeydymme 
nuorten tulevaisuuteen ja kehitämme heidän 
kykyään selviytyä tulevaisuuden työelämästä 
arvopohjalla, joka perustana on  
demokratia ja henkilökohtainen vastuu.

Kehitämme opetustamme ja toimintatapojamme kokemuksen ja modernin tutkimustyön 
pohjalta. Omaksumme toimivia työtapoja ja otamme ne omaksemme. Rehtori ja oppilaat 
osallistuvat valtiollisiin hankkeisiin Matematik lyftet ja Läslyftet.

Sopusointuiset luokkamme ja arvopohjatyömme luo turvallisen ympäristön ja 
työrauhan. Kohtaamme jokaisen oppilaan hänen omista tarpeistaan, toiveistaan ja 
odotuksistaan käsin yhteistyössä huoltajien kanssa. Pyrimme aina takaamaan oppilaille 
kaiken heidän tarvitsemansa avun tavallisessa luokkaympäristössä, mutta järjestämme 
tarvittaessa opetuksen pienemmissä ryhmissä. Koulullamme on kaikki tarvittava, kuten 
oppilasterveydenhuolto, erityisopettajat, tilat kaikille oppilaille sekä hyvä kirjasto. Kaikilla 
koulun tämänhetkisillä opettajilla on opettajan pätevyys. Oppilaillamme on mahdollisuus 
liikuntaan neljä kertaa viikossa. Oppilaiden valittavissa on monia kiinnostavia aktiviteetteja 
sekä mahdollisuus syventää ja vahvistaa osaamistaan muissa aineissa. Grimstaskolanilla on 
vahva positiivinen tuloskehitys sekä aktiivinen ja menestyksellinen kehitystyö. 

Oppilaillamme on hyvät valmiudet lukiota varten lähtiessään koulustamme.

Informaatiotilaisuus
Tiistaina, 24. tammikuuta 
klo 19.00 – 20.00

Kunnallinen koulu, luokka-
asteet 6 –9
Rehtori 
Johnny Wahlund

Käyntiosoite
Vårvägen 1 
194 64 Upplands Väsby

Puhelin
08-590 973 28

S-posti
grimsta@upplandsvasby.se

Verkkosivu
upplandsvasby.se/grimstaskolan

Informaatiotilaisuus
Torstaina 16. helmikuuta 
 klo 17.00 – 19.30
Opettajat ja kouluun johto ovat valmii-
na keskustelemaan ja antamaan tietoa.

Yksityinen koulu,  
luokka-asteet F – 5
Rehtori 
Sofia Tunell 

Käyntiosoite
Eddavägen 1
194 63 Upplands Väsby

Rehtorin puh.nro
08-510 677 01

S-posti
info@magnetica.se

Verkkosivu
magnetica.se
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Runby skola
Työskentelemme päämäärätietoisesti jokaisen 
oppilaan oppimistulosten hyväksi. Jo 
ensimmäisellä luokalla keskitymme vahvasti 
lukemiseen ja matematiikkaan, jotta jokainen 
oppilas pääsisi tavoitteeseen. Tiedämme,että 
oppilaamme voivat ja haluavat onnistua, ja me 
autamme heitä. Kuninkaallinen tiedeakatemia on 
palkinnut opettajamme heidän työstään lasten 
lasten varhaisen matematiikanopetuksen parissa.

Runbyssä on kaikki luokasta esikoulusta 9. 
luokkaan asti. Siksi voimme olla varmoja, 
että oppilaat saavat kaiken tuen ja tiedollisen 
kehityksen, jota he tarvitsevat ja johon heillä on 
oikeus. Opettajamme ovat kokeneita, päteviä ja 
pidettyjä, ja he toimivat yhteistyössä  
sekä työryhmien sisällä että niiden välissä.

Keskitymme Runbyssä myös terveyteen. 
Ulkoilmaelämää, terveyttä ja liikuntaa 
edistetään joka päivä. Tiedämme, että se edistää 
oppimista ja luo kasvulle hyvät edellytykset. Lapset liikkuvat ja tekevät ryhmä- ja 
koordinaatioharjoituksia, ja ravintotietoisuus edistää muiden taitojen omaksumista. 
Oppilaamme oppivat huolehtimaan terveydestä voidakseen hyvin ja kehittyäkseen koko 
elämän ajan.

Koulu sijaitsee metsän ja liikuntaradan lähellä, ja vietämmekin paljon aikaa ulkona 
tässä upeassa ympäristössä. Jokainen oppilas on mukana kattavassa ohjelmassa alkaen 
esikoululuokan motorisesta kartoituksesta
ja ulkoilma-aktiviteeteista joka viikko aina 9. kouluvuoden painelu- ja 
puhalluselvytystodistukseen.

Runby skolassa on kolme vapaa-ajanosastoa. Niitä organisoi koulun oma työryhmä. 
Vapaa-ajan henkilökunta on mukana myös koulutunneilla, mikä luo oppilaille 
turvallisuutta koko päivän ajaksi. Oppilaiden kehitys ja oppiminen jatkuvat vapaa-ajalla 
sekä sisätiloissa eikä vähiten ulkona koulumme upeassa ympäristössä.

Sandbergska 
competens
Sandbergska competens on vapaakoulu, joka 
sijaitsee Upplands Väsbyn keskellä valoisissa 
ja hienoissa tiloissa. Toimimme kotiluokissa 
viihtyisässä ja rauhallisessa ympäristössä, joka luo 
työrauhan ja edistää oppimishalua. Haluamme olla 
koulu, jossa jokainen oppilas saa hyvän pohjan 
rakentaa tulevaisuuttaan. Koulu, joka antaa hyvät 
perustiedot ja jossa on hieno oppia, turvallinen 
paikka, jossa vallitsee työrauha.  Koulu, jossa 
jokainen aktiviteetti saa aikaan ”kutinan” oppia 
lisää. Sandbergska haluaa olla Väsbyn paras koulu!

Painopiste: Sandbergska competens keskittyy 
jokaiseen oppilaaseen! Kuuntelemme kaikkia 

ajatuksia ja ideoita ja haluamme oppilaiden olevan mukana ja vaikuttavan koulun elämään. 
Haastamme myös oppilaamme osallistumaan, olemaan aloitteellisia ja sitoutumaan ideaan 
tai toimintaan, viemään sen läpi. Haluamme koulumme oppilaiden tuntevan, että tämä 
on ”minun kouluni”, että olen selvillä, mitä täällä tapahtuu. Jotta lapsi/oppilas oppisi 
luottamaan demokratiaan ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa, on hyvin tärkeää, että koulu on 
avoin. Koulun henkilökunnan tilojen ja henkilökunnan tulee olla helposti tavoitettavissa, 
jotta oppilaat voivat ottaa spontaanisti yhteyttä ja keskustella, vaikuttaa tai tehdä ehdotuksia.

Opetus: Olemme pieni koulu, jossa on kaikki luokka-asteet esikoulusta 9. luokkaan. 
Joka luokka-asteella on vain yksi luokka, ja tunnemme toisemme nimeltä. Voidaksemme 
varmistaa oppilaidemme osaamistason jokaisessa luokassa on vain 24 oppilasta. 
Mielestämme on suureksi eduksi, että voimme seurata oppilaan tiedollista kehitystä 
esikoulusta aina 9. luokkaan asti. Siten saamme mahdollisuuden työskennellä pitkäjänteisesti 
ja kunnianhimoisesti ja kehittää tiedollista osaamista. Työskentelemme aktiivisesti, jotta 
jokainen oppilas saavuttaisi tavoitteet matematiikassa, ruotsissa ja englannissa. Tämän 
saavuttamiseksi oppilaamme saavat lisäopetusta näissä aineissa jo esikoululuokalla.

Katse tulevaisuuteen: Yhteiskunta kehittyy nykyään hyvin nopeasti. Mitä ominaisuuksia 
tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan? Kaikilla oppilaillamme on käytössään iPad/
tietokone. Se kuuluu luonnollisena osa opetukseen. Oppilaillamme on mahdollisuus valita 
kiinan kieli, ja he saavat halutessaan osallistua kansainväliseen vaihtoon vuosikurssilla 7–9.

Avoimet ovet
Torstaina 16. helmikuuta 
 klo 17.00 – 19.30

Yksityinen koulu, luokka-asteet 
F – 9
Rehtori
Eva Svensson

Käyntiosoite
Johanneslundsvägen 3
 194 61 Upplands Väsby

Rehtorin puh.nro
070-774 64 48

S-posti
eva.svensson@sandbergska.se 

Verkkosivut
sandbergskacompetens.se

Avoimet ovet
Tiistaina 14. helmikuuta 
klo 17.00 –19.00
Henkilökunta on paikalla jokai-
sella osastolla esittelemään tiloja ja 
vastaamaan kysymyksiinne. Yhteinen 
informaatio: ”Torget” klo 18.00.

Kunnallinen koulu,  
luokka-asteet F – 9 
sekä erityisperuskoulu
Rehtori
Gabriella Brundin

Käyntiosoite
Lövstavägen 1,
194 47 Upplands Väsby

Puhelin
08-590 973 50

S-posti
runbyskola@upplandsvasby.se

Verkkosivu
upplandsvasby.se/runbyskolor
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Ruotsinsuomalainen 
koulu
Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten 
kaksikielisyyttä ja mahdollistaa positiivisen 
samaistumisen suomalaiseen ja ruotsalaiseen 
kulttuuriin. Käytämme sekä suomea että ruotsia 
opetuskielinä, mikä takaa vahvan kielitaidon. 
Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä ja 
tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja. 

Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan 
koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien 
edellytystensä mukaisesti. 

Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen 
yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia, ja toimintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia 
kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia, 
uteliaita ja heillä on hyvä itsetunto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten kaksikielisyyttä ja mahdollistaa positiivisen sama-
istumisen suomalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Käytämme sekä suomea että ruotsia 
opetuskielinä, mikä takaa vahvan kielitaidon. Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä  
ja tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja.

Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien 
edellytystensä mukaisesti. Luomme yhteistyöllä rauhallisen, turvallisen ja selkeän oppimi-
sympäristön, jossa vallitsee työrauha ja työnilo. 

Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia, ja toi-
mintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat 
kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia, uteliaita ja heillä on hyvä itsetunto. 

Informaatiotilaisuus
Tiistai, 7. helmikuuta,  
klo 18.00 – 19.00

Yksityinen koulu,  
luokka-asteet F – 9
Rehtori
Maija Vola

Käyntiosoite
Ryttargatan 275
194 71 Upplands Väsby

Puhelin
08-590 809 91

S-posti
skolan@sverigefinskaskolan.se

Verkkosivu
sverigefinskaskolan.se

Södervikskolan
Södervikskolanin johtosanoja ovat TAHTO ja 
USKALLUS! Södervikskolanin oppilaana opit 
ja uskallat luottaa omiin kykyihisi.

Södervikskolanissa voit aloittaa koulupäivän 
osallistumalla Sportmorgon-liikunta-aamuun. 
Voit esimerkiksi pelata käsipalloa, pesäpalloa, 
jalkapalloa, tennistä tai tanssia kokeiden 
ohjaajien avustuksella. Sen jälkeen tarjoamme 
aamiaisen, ja tunnit alkavat klo 9.00. Tällainen  
päivänaloitus antaa parhaat mahdollisuudet 
keskittyä opintoihin. 

Terveys on yksi painopistealueistamme,  
ja siinä liikunta ja terveellinen ruoka  

ovat tietenkin avainasemassa. Tärkeää on myös viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi 
omassa koulussaan. Opettajien lisäksi apunasi on kuraattori ja kouluemäntä koko 
koulupäivän ajan.

Yhteistyökumppaninamme on Mentor Sverige -organisaatio, joka tarjoaa sinulle 
elinkeinoelämästä oman mentorin, joka toimii henkilökohtaisen kehityksesi tukena. 

Yrittäjyys ja luovuus ovat myös prioriteettialueitamme. Koulullamme on erikoistilat 
laboratorioille, käsitöille, kuvaamataidolle ja musiikille äänitysstudioineen.  

Kun oppilas voi hyvin ja saa ilmaista luovuuttaan, hänellä on kaikki mahdollisuudet 
saavuttaa haluamansa tavoitteet koulutyössään ja elämässään.

Informaatiotilaisuus
Tiistai, 7. helmikuuta,  
klo 18.30-20.00

Yksityinen koulu,  
luokka-asteet 6 – 9
Rehtori
Anita Bondesson-Berglund

Käyntiosoite
Södervikvägen 1
194 57 Upplands Väsby

Puhelin
08-410 629 50

S-posti
info@sodervikskolan.se

Verkkosivu
sodervikskolan.se
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Vikin koulu 
Pieni koulu, suuret mahdollisuudet”
 
• Hyvin koulutetut ja omistautuneet opettajat,  
 jotka välittävät juuri ”sinun lapsestasi”
•   iPadeja käytetään opetuksen työkaluna, ja 3. 

luokalta alkaen jokaisella oppilaalla on oma 
iPad (tabletti).

• Opetusryhmissä on n. 20 oppilasta
•  Enemmän aikaa matematiikalle/

luonnontieteelle ja ruotsin kielelle
•  Selkeä dokumentaatio oppilaan tiedoista ja 

kehityksestä.
•  Yhteistyössä Nationellt centrum  

matematiikan osalta
•   Avoin vapaa-ajantoiminta oppilaille  

luokilla 4 – 6.

Förstelärare-koulutetut opettajat ruotsissa 
ja matematiikassa, luonnontieteissä sekä 
erityisopettaja, joka kehittää opetuksen laatua. Työskentelyryhmä vastaa oppilaan 
oppimisesta ja turvallisuudesta koko päivän ajan. ”Kaikki oppilaat ovat kaikkien oppilaita.” 
Nuorimmat oppilaat aloittavat päivänsä n. 20 oppilaan perusryhmässä voidakseen tuntea 
olonsa turvalliseksi ja luodakseen toverisuhteita eri-ikäisten kanssa. Työryhmä suunnittelee 
opetusryhmät, joissa oppilaat työskentelevät usein pienemmissä ryhmissä vastaten 
haasteisiin omaan tahtiinsa. Vikskolanin kouluneuvostossa vanhemmat ja henkilökunta 
toimivat yhdessä oppilaiden parhaaksi. 

Sisäänottosäännöt esikoululuokalle
Sisarusetuoikeus, Magnetican esikoulut, jonotuspäivämäärä Sisäänottosäännöt luokka-aste 
6: Vikskolanin oppilaat, sisarusetuoikeus, jonotuspäivämäärä.

Hakemus
Hakemus tehdään Magnetican verkkosivulla www.magnetica.se

Vittra Väsby
Vittra Väsbyssä kaikilla oppilailla on mahdollisuus 
kehittyä omien tarpeidensa ja edellytystensä 
pohjalta, tuntea oppimishalua ja iloa uusien 
asioiden oppimisesta. Tavoitteemme on tarjota 
kiinnostavaa ja laadukasta opetusta rauhallisessa  
ja turvallisessa oppimisympäristössä. 

Kolme ydinarvoamme ovat vastuu, mukaan 
ottaminen ja selkeys, ja ne läpäisevät koko 
toimintamme ja näkyvät arjessa omistautuneen 
henkilökuntamme yhteisessä toimintatavassa, 
selkeissä järjestyssäännöissämme  
ja rakenteissamme.

Oppilaamme saavat kehittää kykyjään ja 
osaamistaan, joita tarvitaan menestymiseen 
elämässä 2000-luvulla: 

Toimimme opetuksessamme oppilaiden yksilöllisten tarpeiden, eedellytystenja kokemusten 
pohjalta, ja luomme eri oppiaineita integroimalla oppilaillemme hyvin kokonaisuuden.   
Jokaisen oppilaan kehityksessä otamme huomioon kolme näkökohtaa: tiedot, oppiminen 
ja henkilökohtainen kehitys. 

Pyrimme siihen, että oppilaamme kasvavat itsenäisiksi ja varmoiksi ihmisiksi, jotka 
tietävät, keitä ja ovat ja mitä he edustavat, ja jotka ottavat vastuun itsestään, toisistaan ja 
yhteiskunnastamme. Haluamme edistää vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa on vastuullisia 
kansalaisia, jotka pystyvät tekemään itsenäisiä valintoja.

Informaatiotilaisuus
Torstaina 16. helmikuuta 
 klo 18.00 – 19.00

Avoimet ovet 
Torstaina 17. helmikuuta 
 klo 9.00 – 10.30

Yksityinen koulu,  
luokka-asteet F – 9
Rehtori
Anna Cederwall

Johtaja
Ritva Göransson

Käyntiosoite
Drabantvägen 3 – 5 
194 70 Upplands Väsby

Puhelin 
08-594 213 60

S-posti
vasby@vittra.se

Verkkosivu
vittra.se/Våraskolor/StockholmNorr/
Väsby • ongelmanratkaisukyky

• digitaalinen osaaminen 
• aloitekyky
• sosiaaliset kyvyt
• kulttuuritietoisuus 
• luovuus

Avoin koulu koko päivän
Tiistaina 15. helmikuuta Kello Klo 
17.00 ja19.30 opettajia, oppilaita ja 
koulun johtoa on tavattavissa tutki-
musrakennuksessa informaatiota 
ja keskustelua varten,

Yksityinen koulu,  
luokka-asteet F – 9
Rehtori
Annika Gustafson

Apul. Rehtori
Silav Amedi

Käyntiosoite
Viravägen 4
194 55 Upplands Väsby

Rehtorin puh.nro
08-510 677 41

S-posti
info@magnetica.se

Verkkosivu
magnetica.se
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Väsby skola
Kunnallinen koulu, luokka-aste F-9
Väsby skola on värikäs koulu, joka toivottaa terve-
tulleeksi kaikki oppilaat luokka-asteelle 9. Koulu 
sijaitsee keskeisellä paikalla, ja sinne on hyvät kul-
kuyhteydet. Turvallisuuskysymykset ja demokratia 
ovat tärkeä osa päivittäistä työtämme, ja ne läpäise-
vät koko toimintamme. 
Leikkiä oppimismenetelmänä käytetään keinona ke-
hittää oppilaan sosiaalisia, motorisia, matemaattisia 
ja kielellisiä taitoja.  Oppilaitamme opettaa pätevä 
henkilökunta, ja opettaja vastaa kaikista oppitun-
neista. Oppilailla on mahdollisuus käyttää iPadeja 
tai tietokoneita, ja kaikilla oppilailla luokka-asteilla 
7–9 on mahdollisuus saada lainaksi tietokone. Usei-
na iltapäivinä viikon mittaan tarjoamme erityistukea 
opiskeluun. Meillä on hyvin varustetut luokkahuo-
neet, erikoissalit ja innostava pihaympäristö. 

Luokka-asteilla 4–9 valittavana on kolme erilaista 
profiilia.
Tavallinen luokka sinulle, joka pidät kuvallisesta ilmaisusta tai urheilusta ja terveydestä. 
Kuvaamataidossa työtapoina ovat maalaaminen, design ha multimedia. Lukuvuoden lopus-
sa pidetään näyttely yhteistyössä Väsbyn taidehallin kanssa. Jos valitset urheilun ja tervey-
den, pääset kokeilemaan eri lajeja mm. yhteistyössä Idrottslyftet-projektin kanssa.

Musiikkiluokka tarkoittaa sitä, että pääset laulamaan paljon, saat kokeilla eri musiikki-
tyylejä ja esiintyä konserteissa. Kunnan musiikkiluokat ovat Väsby skolassa. Päästäksesi 
musiikkiluokalle sinun on osoitettava, että sinulla on riittävät musiikilliset edellytykset. Se 
varmistetaan pääsykokeilla.

Tiedeluokka sopii sinulle, joka olet kiinnostunut kaikesta alkaen pienimmistä atomeista 
koko suureen maailmankaikkeuteen. Toimimme hyvin käytännönläheisesti ja kokonaisval-
taisesti. Työskentelyssä keskitytään luonnontieteellisiin työtapoihin, kriittiseen ajatteluun ja 
erilaisiin esitystapoihin.

Lue lisää esikoululuokistamme, vapaa-ajankodista ja profiileista verkkosivultamme

Informaatiotilaisuus ja 
avoimet ovet
Tiistai, 7. helmikuuta,  
klo. 17.30–19.00

Kunnallinen koulu,  
luokka-asteet F – 9
Rehtori 
Hanna Thunholm Andersson

Apul.rehtorit
Ola Fjällborg
Helene Ohlsson

Käyntiosoite
Skolvägen 11
194 76 Upplands Väsby

Puhelin
08-590 973 46

S-posti
vasbyskola@upplandsvasby.se

Verkkosivu
upplandsvasby.se/vasbyskola
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