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Försökskommuner med ett större antal verksamhetsställen som ordnar
försöksverksamhet

Anvisning för försöket med tvåårig förskoleundervisning gällande kontakten med familjer

Bästa representant för försökskommunen,
undervisnings- och kulturministeriet har nyligen fastställt försöksverksamhetsställena för
försöket med tvåårig förskoleundervisning. Ministeriets beslut anger i praktiken vilka barn som
hör till försöksgruppen och vilka som hör till kontrollgruppen.
Enligt 5 § 4 mom. i lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020) ska dock
försökskommunen innan försöket inleds bestämma vilka barn som hör till försöksgruppen och
vilka barn som hör till kontrollgruppen.
Barn som hör till försöksgruppen och kontrollgruppen
Undervisnings- och kulturministeriet bifogar preliminära förteckningar över försöksgruppen och
kontrollgruppen, och utgångspunkten är att barnens deltagande i försöksgruppen eller
kontrollgruppen och kommunens beslut ska grunda sig på dessa.
I förteckningen ingår inte år 2016 födda barn som har spärrmarkering. Kommunen ska själv
ange om dessa barn med spärrmarkering hör till försöksgruppen eller kontrollgruppen i enlighet
med de anvisningar som skickats tidigare (Anvisning till försökskommunerna om kontroll av
materialet om verksamhetsställen och barn, VN/3673/2021-OKM-2).
I förteckningen ska kommunen också beakta barn som deltar i småbarnspedagogik vid s.k.
sammansatta verksamhetsställen, eftersom urvalet endast har gällt sådana verksamhetsställen
för förskoleundervisning som har antecknats som behöriga. Om verksamhetsställena för
förskoleundervisning och småbarnspedagogik på samma gårdsområde är ett så kallat
sammansatt verksamhetsställe i försöket, ska kommunen se till att barnen vid
verksamhetsstället för småbarnspedagogik hänvisas till försöksgruppen eller kontrollgrupp i
enlighet med statusen för verksamhetsstället för förskoleundervisning.
Kommunen ska också i övrigt kontrollera om förteckningarna över försöks- och kontrollgruppen
överensstämmer med försökslagens bestämmelser om fastställandet av försöks- och
kontrollgruppen. Märk väl att ett barn som vid 5 års ålder inleder förskoleundervisning i
undervisning som ordnas av en utbildningsanordnare som avses i 7 eller 8 § i lagen om
grundläggande utbildning inte hör till försöks- eller kontrollgruppen.
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Ifyllande av förteckningarna över barn, dvs. grunden för försöksregistret
Bifogade barnförteckningar utgör grunden för försöksregistret. Således ska de bifogade
förteckningarna förvaras på ett säkert sätt och fyllas i omsorgsfullt. Om kommunen gör
ändringar eller tillägg i försöks- och kontrollgruppen i enlighet med vad som anges ovan, ska
de antecknas i förteckningen.
Ändringsanvisning i fråga om barn med spärrmarkering:
Lägg till barnen i förteckningen enligt samma modell som på de andra raderna.
Ändringsanvisning för sammansatta verksamhetsställen:
1. Kolumnen koeryhmä_päätös är förifylld beroende på om det verksamhetsställe som anvisats för
barnet har valts ut till försöksgruppen eller kontrollgruppen (kolumnen kokeilu_status).
2. Kolumnen koeryhmä_päätös ska inte avvika från kolumnen kokeilu_status, utom i särskilda fall som
gäller sammansatta verksamhetsställen: Om ett år 2016 barn deltar i småbarnspedagogik vid ett
verksamhetsställe som i försöket har fastställts vara en del av ett sammansatt verksamhetsställe som
ordnar försöksverksamhet, ska barnet antecknas som en del av försöksgruppen.
-> Kolumnen koeryhmä_päätös för barnet ifylls i detta fall ”kyllä” i stället för det förifyllda ”ei”.
-> Till kolumnen yhdistelmä_oid kopieras då OID-koden för det verksamhetsställe för
förskoleundervisning med vilket verksamhetsstället för småbarnspedagogik är sammansatt.
Förteckningen över barn med eventuella ändringar och kompletteringar enligt ovan ska
lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 31.5.2021 i syfte att inrätta försöksregistret
med stöd av 9 § 2 mom. i försökslagen. Förteckningen sänds med krypterad e-post till
adressen kokeilurekisteri@oph.fi. Kolumnerna O-S (från kolumnen koeryhmään_haku till
kolumnen tulee_vakan_ulkopuolelta) ifylls i kommunerna hösten 2021 efter att familjerna har
sökt till försöket och barnen inlett försöket. Dessa kolumner behöver inte fyllas i nu.
Utbildningsstyrelsen informerar separat senare om inlämnandet av dessa uppgifter. Mer
information
om
försöksregistret
finns
på
adressen
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu
Denna
anvisning
ersätter den anvisning om lämnande av uppgifter till försöksregistret som gavs vid
webbseminaret den 7 april 2021. Frågor som gäller försöksregistret: kokeilurekisteri@oph.fi
Försöks- och kontrollgruppsbeslut
Denna anvisning innehåller mallar för besluten om försöks- och kontrollgruppen för varje barn.
De understrukna punkterna ska fyllas i av kommunen. Kommunen kan använda prövning vid
den slutliga utformningen av beslutet, till exempel överföra en del av texten i mallen som bilaga
till beslutet.
Vid sidan av försöksgruppsbeslutet ska kommunen sända familjen en broschyr som berättar
om försöket samt ansökningsanvisningar för hur familjen till ett barn som hör till försöksgruppen
kan ansöka till försöksverksamhet som ordnas på försöksverksamhetsstället. Broschyren har
utarbetats
av
undervisningsoch
kulturministeriet,
Utbildningsstyrelsen
och
Folkpensionsanstalten och de har sänts till kommunernas registratorskontor per post. I frågor
som gäller broschyrerna kan ni kontakta anne-maj.telio@minedu.fi. Ni kan själva besluta om
ansökningsanvisningarna på ett sätt som passar er kommuns servicesystem.
Försöksgruppsbeslutet delges med mottagningsbevis, eftersom beslutet innebär skyldigheter
för barnets vårdnadshavare. Beslutet ska delges barnets båda vårdnadshavare i fråga om
gemensam vårdnad.
Till kontrollgruppsbeslutet bifogas inga bilagor. Kontrollgruppsbeslutet kan delges som
vanligt brev. Beslutet ska delges barnets båda vårdnadshavare i fråga om gemensam vårdnad.
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Material finns också på https://minedu.fi/aineistoja-ja-ohjeita
Mer information Anne-Maj Teliö, anne-maj.telio@minedu.fi, +358 295 330 035

Regeringssekreterare

Marjaana Larpa

Specialsakkunnig

Mervi Eskelinen

Bilagor

Bilaga 1: Mall för försöksgruppsbeslutet
Bilaga 2: Mall för kontrollgruppsbeslutet
Bilaga 3: Preliminär förteckning över försöks- och kontrollgruppen
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