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Till kontrollkommunerna i försöket

Anvisning för försöket med tvåårig förskoleundervisning gällande kontakten med familjer

Bästa representant för försökskommunen,
Enligt 4 § i lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020) väljer
undervisnings- och kulturministeriet ”genom stratifierad randomisering ut de kommuner eller
samkommuner som deltar i försöket (försökskommun) och som ska ordna tvåårig
förskoleundervisning vid de verksamhetsställen som valts ut enligt 5 §.” Försökskommunerna
har fastställts genom beslut VN/583/2021. Det har beslutats att er kommun ska vara
kontrollkommun för de kommuner som ordnar försöket, varvid barn i kommunen som är födda
2016 hör till kontrollgruppen i försöket.
Enligt 5 § 4 mom. i försökslagen ska dock försökskommunen innan försöket inleds bestämma
vilka barn som hör till kontrollgruppen.
Denna anvisning innehåller en mall för barnspecifika beslut i fråga om kontrollgruppen. De
understrukna punkterna ska fyllas i av kommunen. Kommunen kan använda prövning vid den
slutliga utformningen av beslutet.
Undervisnings- och kulturministeriet bifogar en preliminär förteckning över kontrollgruppen. I
förteckningen ingår inte barn som har spärrmarkering. Kommunen ska själv lägga till barn med
spärrmarkering till dem som får kontrollgruppsbeslutet. Kommunen ska också i övrigt kontrollera
att alla barn i kommunen som är födda 2016 och som har en anteckning om hemkommun i
kommunen ingår i förteckningen och vid behov lägga till de barn som saknas till dem som får
kontrollgruppsbeslutet.
Beslutet kan delges som vanligt brev. Beslutet ska delges barnets båda vårdnadshavare i fråga
om gemensam vårdnad.
Den bifogade förteckningen över barn utgör grunden för försöksregistret. Således ska den
bifogade förteckningen förvaras på ett säkert sätt och fyllas i omsorgsfullt. Om kommunen gör
ändringar eller tillägg i kontrollgruppen i enlighet med vad som anges ovan, ska de antecknas i
förteckningen.
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Förteckningen över barn med eventuella 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. 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
Material finns också på https://minedu.fi/aineistoja-ja-ohjeita
Mer information Anne-Maj Teliö, anne-maj.telio@minedu.fi, +358 295 330 035
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