Lag
om ändring av lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 1 § 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 32 §
1 och 3 mom. och 41 § 4 mom., sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 1136/2003, 6 § 1 och 2
mom. i lag 1288/1999, 32 § 1 mom. i lag 1139/2003 och 3 mom. i lag 324/2011 samt 41 § 4
mom. i lag 642/2010, som följer:
1§
Tillämpningsområde
——————————————————————————————
I denna lag bestäms dessutom om den förskoleundervisning som i regel ges året innan läroplikten uppkommer, om den påbyggnadsundervisning som ges dem som slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs och om den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Om förskoleundervisning enligt denna lag ordnas på ett sådant daghem eller i ett sådant familjedaghem som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten. i lagen om småbarnspedagogik ( / ),
tillämpas på förskoleundervisningen dessutom, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller
i en förordning med stöd av den, vad som bestäms i lagen om småbarnspedagogik eller i en
förordning med stöd av den.
——————————————————————————————
6§
Bestämmande av skolplats för eleverna
Undervisningen i kommunen ska ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen,
skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och
korta för eleverna som möjligt. När förskoleundervisning ordnas ska dessutom beaktas att de
barn som deltar i undervisningen har möjlighet att utnyttja småbarnspedagogisk service.
Läropliktiga och andra som får sådan undervisning som avses i denna lag ska av kommunen
anvisas en närskola enligt 1 mom. eller en annan lämplig plats, vid vilka utbildningen enligt
4 § 1 och 2 mom. denna lag sker på elevens eget språk, om kommunen är skyldig att ordna
undervisning på nämnda språk. En elev som får förskoleundervisning kan som plats för
undervisningen även anvisas en sådan plats inom småbarnpedagogiken som avses i 1 § 2
mom. och som uppfyller motsvarande krav eller någon annan plats som lämpar sig för förskoleundervisning. Av grundad anledning som har samband med undervisningen kan kommunen
byta plats för undervisningen utan att ändra på undervisningsspråket.
——————————————————————————————

32 §
Skolresor
En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem
kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än
fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan småbarnspedagogisk
verksamhet som avses i lagen om småbarnspedagogik till förskoleundervisningen har rätt till
fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från småbarnspedagogiken till
förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till småbarnspedagogiken.
En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har
rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri
transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande.
——————————————————————————————
Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än en den som avses i
6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdmadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett barn som får förskoleundervisning deltar i småbarnspedagogik som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i
6 § 4 mom., har den som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare
svarar för de kostnader som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan platsen för småbarnspedagogiken och platsen för förskoleundervisningen.
——————————————————————————————
41 §
Rätt till upplysningar
——————————————————————————————
Trots bestämmelserna om sekretess har en utbildningsanordnare för att kunna ordna undervisningen för en elev rätt att avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av myndigheter inom småbarnspedagogiken eller social- och hälsovårdsmyndigheterna, andra tjänsteproducenter inom
småbarnspedagogiken eller socialservicen och hälso- och sjukvården samt av yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården
———
Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
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