
 

Anvisningar för godkännande och/eller ansökan om sekundär förskoleplats 

Förskolebeslut 

I januari 2022 får ni ett elektroniskt förslag och beslut över kommande förskoleplats för ert barn 

som börjar förskolan hösten 2022. Gällande beslutet kommer det ett e-post meddelande, med länk 

till småbarnspedagogikens ärendetjänst. Placeringen syns på huvudsidan i ärendetjänsten eDaisy 

(fliken ansökningar). 

Placeringsbeslutet har gjorts utgående från elevupptagningsområden, d.v.s. förskoleplatsen beviljas 

enligt barnets adress och kommande närskola. 

Ni bör, inom två veckor från att ni fått beslutet, ta emot förskoleplatsen genom att godkänna 

placeringen, eller avböja den, ifall ni ämnar ansöka sekundär förskoleplats. Godkännande eller 

avböjande görs i eDaisy vid beslutets högra sida, där det står ”väntar på vårdnadshavarens beslut”.  

Då ni godkänner förskoleplatsen väljer ni det gröna rätt tecknet. Om ni avböjer förskoleplatsen 

väljer ni det röda krysset och skriver i kommentarrutan orsaken för avböjningen (till vilken sekundär 

förskoleplats ni tänker söka). Efter detta söker ni med ny förskoleansökan sekundär förskoleplats i 

eDaisy innan 15.2.2022. (se anvisningarna nedan) 

 

Sekundär förskoleplats 

Om ni har avböjt det primära förskolebeslutet, kan ni söka sekundär förskoleplats. Sekundär 

förskoleplats söks i eDaisy med en blankett för ansökan om förskoleplats vid Ansökningar och 

under detta Anmälan till förskoleundervisning. Fyll i detta skede i ”område i första hand” och ”plats i 

första hand” enligt ert sekundära önskemål. När ni fyller i sekundär ansökan kan ni samtidigt söka 

eventuell kompletterande småbarnspedagogik genom att kryssa i ”förskoleundervisning och 

kompletterande dagvård”. 



 

 

a) Sökande av sekundär plats i en annan kommunal förskoleenhet: 

Välj under område i första hand ”Esiopetusyksiköt / Förskoleenheter” och välj från plats i 

första hand den önskade förskoleenheten. Ni kan samtidigt söka eventuell kompletterande 

småbarnspedagogik. 

b) Sökande av sekundär plats i en förskoleenhet ordnad som skolans verksamhet:  

Välj under område i första hand ”Box / Gumbo / Salpar” och välj från plats i första hand den 

önskade förskoleenheten. I förskolegrupperna som ordnas som skolornas verksamhet 

ERBJUDS INTE kompletterande småbarnspedagogik på morgon och eftermiddag. (För 

skolornas sommarlov bör man vid behov ansöka kommunal småbarnspedagogik)  

 

c) Sökande av sekundär plats i en privat förskoleenhet inom Sibbo kommuns område:  

Välj under område i första hand ”Yksitynen esiopetus / Privat förskoleundervisning” och välj 

från plats i första hand den önskade förskoleenheten. 

 

d) Sökande av sekundär plats i en förskoleenhet utanför Sibbo kommun:  

Välj under område i första hand ”Muu esiopetus / Annan förskoleundervisning” ” och välj 

från plats i första hand också ”Muu esiopetus / Annan förskoleundervisning”. Skriv efter 

detta i tilläggsinformations-rutan i slutet av blanketten till vilken förskoleenhet ni söker. 

Förskoleplatsen bör sökas direkt från ifrågavarande enhet.  

Sekundär förskoleplats beviljas i slutet av mars, ifall det finns plats i förskolegruppen. Sekundär 

förskoleplats berättigar inte till skolskjuts eller en automatisk plats i en sekundär skola. Om 

sekundär förskoleplats inte beviljas, behåller man trots avböjande den enligt förslag givna primära 

förskoleplatsen.  

Kompletterande småbarnspedagogik 

Om ert barn har behov av kompletterande småbarnspedagogik vid sidan om 

förskoleundervisningen, ansöker ni om det i eDaisy med en ansökan för småbarnspedagogik. 

Beslut om förskolans kompletterande småbarnspedagogik görs innan slutet av april.  

Förskoleundervisning under skoldagar 4h/ dag, är avgiftsfri. Kompletterande småbarnspedagogik 

på morgonen innan och på eftermiddagen efter förskoleundervisningen är avgiftsbelagd. 

Klientavgifterna bestäms av följande:  



 

Förskola 
Timbaserad småbarnspedagogik: 

fyra timgränser 

Avgift 

% 

Högsta avgiften 

euro / mån 

Förskola 4h – – – 

Förskola 4h 
I genomsnitt 15h/vecka, 

max 63h/mån 
45% 130e 

Förskola 4h 
I genomsnitt 25h/vecka, 

max 105h/mån 
60% 173e 

Förskola 4h 
I genomsnitt 34h/vecka, 

max 147h/mån 
80% 230e 

 


