
Grankulla stad 
Ansökningsblankett till Granhultsskolan 
 

 

☐Eleven bor i Grankulla ☐Inflyttningsdatum till Grankulla, (ddmmåå): 

Sekundär elevantagning:  

☐Eleven bor i en annan kommun och deltar i avgiftsfri kommunal förskoleundervisning i Grankulla 

☐Eleven bor i en annan kommun och deltar i grundundervisning i Grankulla 

☐Eleven bor i en annan kommun men har syskon som går i Grankulla i årskurs 1-8 

☐Eleven bor i en annan kommun och har inte syskon som går i Grankulla i åk 1-8 

Elevens 
person-
uppgifter 

Efternamn Förnamn (tilltalsnamnet undertecknat) ☐flicka ☐pojke ☐ annat 

    Personbeteckning: 
Näradress Postnummer och -anstalt Hemkommun och nationalitet 

      
Nuvarande skola, närskola/kommun Nuvarande klass, klasslärare/ansöker till klass Modersmål/hemspråk (ifall annat) 

      
Elevens mobiltelefonnummer Uppgifter om invandring (status, datum) Spärrmarkering 

     ☐Baserat på DVV:S beslut  
Trossamfund, församling:                           Eleven deltar i undervisning av: Språkundervisning:   

☐ ev.lut. fsl                                               ☐  ev.lut.                                                                                                                         ☐ A-finska 

☐ ortod. fsl  ☐  ortod. ☐  Mofi 

☐ inget trossamfund  ☐  livsåskådning ☐ A2-språk från åk4, engelska 

☐ annat, vilket:    ☐  deltar inte i skolans religiösa evenemang ☐ A2-språk från åk4, tyska 

Elevens 
vårdnads- 
havare 

Faderns efternamn, förnamn Faderns näradress, postnummer och -anstalt Vårdnadshavarskap 

    ☐ gemensam vårdnad 

Telefon E-post ☐ delad vårdnad 

    ☐ ensam vårdnad 

Moderns efternamn, förnamn Moderns näradress, postnummer och -anstalt annan, vad?: 

      
Telefon E-post   

      
Annan, vem: efternamn, förnamn Annan: näradress, postnummer och -anstalt Tillstånd att kontakta: 

    ☐ mor 

Telefon E-post ☐ far 

    ☐ annan  

Syskon i  
åk 1-8 i 
Grankulla 

Syskon: efternamn, förnamn Syskon: klass Mottagen, namn/datum: 

      

    Beslutsdatum: 

Tilläggs- 
uppgifter 

Övriga tilläggsuppgifter, önskemål, se också Tilläggsuppgifter:   

  Registrerad, namn/datum: 

    

 Under- 
 

  
 

Datum: 

 skrift         

 Obs! Underskrift   Namnförtydligande Datum: 

 Alla          

 vårdnads- 
 havare 

Underskrift 

  

Namnförtydligande 

                                                                          

Ansökan returneras undertecknad till Granhultsskolan, Kansliet, Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla. 

Uppgifterna sparas i Grankulla stads elevregister. Uppgifterna är sekretessbelagda.   
  Välkommen till Granhultsskolan! www.granhultsskolan.fi  
  Tilläggsinformation: rektor Catharina Sunesdotter, tfn 050-4148305           

http://www.granhultsskolan.fi/


I. Följande har rätt till en elevplats i grundskolan i Grankulla 
1. elever bosatta i Grankulla (primär elevantagning) 
2. elever som har fått en elevplats i Grankulla enligt ett skilt beslut om sekundär elevantagning. 

Rätten är i kraft så länge eleven är bosatt i Grankulla eller - ifråga om den sekundära elevantagningen - till slutet av den 
grundläggande utbildningen på villkor att skolgången fortsätter utan avbrott. 
 
Grankulla granskar regelbundet elevernas hemkommun enligt befolkningsregistret, bl.a. innan läsåret börjar. 
 
Om eleven går miste om sin rätt till en elevplats enligt punkt 1 på grund av att elevens hemort har ändrats till någon annat än 
Grankulla så är eleven skyldig att ansöka om elevplats via den sekundära elevantagningen om hen också i fortsättningen vill gå i 
skola i Grankulla. Ansökan kan lämnas in när som helst under läsåret. Elevplats beviljas elever som har deltagit i undervisningen i 
Grankulla. Beslutet är i kraft på samma sätt som för andra former av intagning via den sekundära elevantagningen, dvs. till slutet 
av den grundläggande utbildningen på villkor att skolgången fortsätter utan avbrott. 
 
Elever som är bosatta i en annan kommun ersätts inte för skolresor, dvs. vårdnadshavarna eller elevens boendekommun ska stå 
för skolresornas kostnader. 
 
Om en elev som antagits enligt punkt 2 under skolgången byter skola till en skola i en annan kommun och därmed förlorar sin 
rätt till en elevplats enligt punkt 2 så är eleven skyldig att ansöka om elevplats via den sekundära elevantagningen enligt det som 
bestäms i del II och del III om hen på nytt vill gå i skola i Grankulla. 

II.Sekundär elevantagning till årskurserna 1 och 7 
En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. De 
sekundära sökandena väljs i följande prioritetsordning under förutsättning att det finns lediga platser kvar efter eleverna som 
räknas upp i del I. 

 
Principerna för sekundär elevantagning: 

1. Om det finns tillräckligt många elevplatser, har en elev som är bosatt i en annan kommun men som deltar i avgiftsfri 
kommunal förskoleundervisning i Grankulla rätt till en sekundär elevplats i Granhultsskolan. 

  

2.  Om det finns tillräckligt många elevplatser, har en elev som vid tidpunkten då ansökan lämnas in har ett syskon som är 
elev i årskurserna 1-8 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla rätt till en sekundär elevplats i den 
grundläggande utbildningen i Grankulla. 

3. Principerna för elevantagningen tillämpas i nämnd ordning. Om det finns fler sökande till de sekundära elevplatserna än 
det finns lediga platser enligt något visst kriterium, lottas platserna ut bland de sökande. 

4. Efter att den sekundära elevantagningen enligt kriterierna 1 och 2 har gjorts, lottas de återstående platserna ut bland 
de sökande som ännu inte fått plats. Om det finns flera sökande från samma familj, räknas de som en sökande. Om den 
sista utlottade sekundära elevplatsen går till en sådan sökande ska utlottningen av den sista sekundära elevplatsen 
göras om. 

 
Elever som blir utan elevplats i den sekundära elevantagningen placeras på en kölista enligt lottdragningen. Om platser blir 
lediga så erbjuds de elevplats i den ordning lottdragningen anger. Beslutet för de elever som blivit utan elevplats i den 
sekundära elevantagningen är i kraft tills läsåret börjar. 
 
Ansökningstiden för den sekundära elevantagningen går ut den 15 januari varje år, och efter det fattas beslut om 
elevantagningen till de sekundära elevplatserna. 

III.  Sekundär elevantagning till andra årskurser 
Ovanstående principer för den sekundära elevantagningen ska i tillämpliga delar iakttas också då elever söker elevplats mitt 
under skolgången, dvs. elever som söker plats i andra årskurser än årskurs 1 eller årskurs 7, under förutsättning att det finns 
lediga elevplatser i den aktuella årskursen. 

Rätten till en elevplats inom den sekundära elevantagningen är i kraft till slutet av den grundläggande utbildningen på villkor 
att skolgången fortsätter utan avbrott. 
 
Ersättning för skolresor betalas inte för elever som antagits genom den sekundära elevantagningen. 

 
Tilläggsuppgifter: 
Vi ber er kontakta skolhälsovårdaren frågor gällande elever som behöver vård på grund av sin sjukdom, specialdiet eller 
anordnande av medicinering. Vid enskilda elevvårsfrågor ber vi er kontakta elevvårdspersonalen. Vid frågor gällande 
pedagogiskt stöd ber vi er kontakta rektor. 


