Björneborgs svenska samskola
Otavankatu 16
28100 Björneborg
Lågstadiets föreståndare Patrik Grannas tfn. 02-6348823
Skolsekreterare Pia Repo-Vihtalahti tfn. 02-6348800
e-mail: förnamn.efternamn@bjss.fi

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2017
Barnets läroplikt börjar samma år som barnet fyller sju år. Hösten 2017 börjar de barn som är
födda 2010.
Anmälan till första klass görs med Björneborgs svenska samskolas blankett.
Blanketten skall lämnas in mellan den 16 - 27.1.2017. Den ifyllda blanketten kan ges
direkt åt läraren i förskolan eller scannas in och skickas per e-post till bss@bjss.fi
Observera att blivande elever som inte är bosatta i Björneborg också lämnar in
ansökningsblanketten. BSS antar även elever bosatta utanför Björneborg förutsatt att
vårdnadshavaren först kommit överens om detta med elevens hemkommun. Har barnet
svenska som modersmål i befolkningsregistret anvisar närkommunerna BSS som elevens
närskola.
Anmälningen till hösten 2017 gäller barn som är födda 2010 samt:
* barn som är födda 2009 och har fått ett års uppskov med skolstarten
* barn som är födda 2011 och ansöker om att få börja skolan ett år tidigare
Vårdnadshavare kan anhålla om att skolgången inleds ett år tidigare än vad lagstiftningen
förutsätter. Detta kräver en psykologisk och vid behov medicinsk utredning. Utredningen bör
inbegäras av psykolog senast den 1.3.2017.
Björneborgs svenska samskola har svenska som undervisningsspråk. Barn som har sådana
språkkunskaper i skolans språk som skolgången kräver, kan antas till skolan. Skolans ledning
avgör om ett barns språkliga utveckling är tillräcklig. En antagning sker genom godkännande
av skolans direktion.
För närmare information vänligen kontakta lågstadiets föreståndare Patrik Grannas eller
skolans rektor Ulrika Hollsten. Frågor gällande skolskjuts besvaras av skolsekreteraren Pia
Repo-Vihtalahti.
Observera att ansökan om eftermiddagsvård för elever i åk 1-2 skall göras via
Björneborgs stads elektroniska ansökningsblankett under tiden 16.1. – 28.2.2017.
Ansökan om skolskjuts görs på Björneborgs svenska samskolas blankett som finns tillgänglig
på skolans hemsida.
Besöksdag för de blivande ettorna och deras föräldrar ordnas i maj. Närmare datum meddelas
senare. Under besöksdagen ges info åt vårdnadshavare och elever och ni får träffa de blivande
klasslärarna.
Välkommen till åk 1 i BSS i höst!
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