Anmälan till förskolan
Anmälningar av barn till förskolan för läsåret 2021-2022 sker elektroniskt på stadens hemsida.
Barn födda år 2015 kan skrivas in i förskolan.
Länken till anmälningen som görs i programmet Wilma hittar du på stadens hemsida: www.narpes.fi
Gå till fliken Småbarnspedagogik och utbildning, välj rubriken grundläggande utbildning och till sist
anmälan till förskola/skola. Välj sedan länken som tar dig till den elektroniska blanketten. När du
loggar in till inskrivningsblanketten ombeds du identifiera dig med bankkod och identifieringsapp. Du
behöver även ha en personlig e-postadress. Det användarnamn och lösenord du skapar använder
du även i fortsättningen för att logga in i Wilma för att sköta ditt barns skolärenden.
Man kan börja anmäla eleverna till förskolan via den elektroniska blanketten fredagen den 22 januari
2021 kl. 08.00. Blanketten stängs måndagen den 25 januari 2021 kl. 17.00. Skolvalet skall alltså
vara klart för samtliga elever som anmäler sig till sin närskola den 25.1.2021. Om inskrivningen
bereder svårigheter kan man komma till stadshusets datasal måndagen den 25.1.2021 kl 16-18 där
det finns personal närvarande som kan assistera er.
Alla elever har via ett förvaltningsbeslut blivit anvisade en närskola. Vid oklarheter ombeds
föräldrarna kontakta bildningsdirektör Åsa Snickars (tel 050-4440768 eller asa.snickars@narpes.fi).
Anhållan om sekundärskola sker på skild blankett som finns på stadens hemsida. Gå till fliken
Småbarnspedagogik och utbildning, välj rubriken grundläggande utbildning och till sist anmälan till
förskola/skola. Blanketten skall vara inlämnad till Sektionen för svenskspråkig utbildning och
småbarnspedagogik senast 25.1.2021 kl. 15.45.
Vårdnadshavare som vill senarelägga barnets förskolestart med ett år skall ta kontakt med
bildningsdirektören för närmare information. För elever med förlängd läroplikt börjar läroplikten det
år barnet fyller sex år vilket innebär att barnet skall börja förskolan det år han/hon fyller fem år.
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvård kan göras samtidigt som anmälan till förskolan eller
senast 8.3.2021. Anmälan sker elektroniskt i Wilma vilket du hittar mera information om på stadens
hemsida under fliken morgon- och eftermiddagsvård.
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