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Sinä olet tärkeä
Sinä olet lähimpänä omaa lastasi. Sen vuoksi sinun mielipiteelläsi on merkitystä esi-
koululle. Kertomalla oman mielipiteesi autat henkilökuntaa ottamaan huomioon juuri 
sinun lapsesi tarpeet. Voidaksesi olla mukana vaikuttamassa sinun on tiedettävä ku-
inka esikoulun tulisi toimia.

Matkalla kohti samaa tavoitetta
Hallitus on laatinut opetussuunnitelman, jossa kerrotaan esikoulun arvomaailmasta, 
tavoitteista ja tehtävästä. Lukemalla esikoulun opetussuunnitelman saat tietää millaisia 
odotuksia ja vaatimuksia voit asettaa esikoululle.

Ruotsissa toimii kunnallisia ja yksityisiä esikouluja. Kunnallisista esikouluista vastaa 
poliittisesti valittu lautakunta. Yksityisten esikoulujen vastuu on niiden johtokunnalla. 
Kaikkien esikoulujen on noudatettava opetussuunnitelmaa.

Esikouluun kuuluvat yleensä 1-6-vuotiaat lapset. Kaikilla 3-6-vuotiailla lapsilla on oikeus 
ilmaiseen esikouluun 525 tuntia vuodessa. 
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»Esikoulussa lapset saavat 
tavata aikuisia, jotka ottavat 
jokaisen lapsen mahdollisuudet 
huomioon.«
ESIKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA, LPFÖ 98 (KORJATTU 2010)

Askel kerrallaan elinikäisessä oppimisessa
Esikoulun pohjan on oltava demokraattinen. Suurelta osin kyse on siitä, että henkilö-
kunta luo avoimen ja demokraattisen ympäristön, jossa jokainen lapsi tuntee oman ja 
toisten arvon.

Esikoulun toiminnan pohjana on oltava pedagogiikka, jossa hoitotyö, hoito, huolenpito ja 
oppiminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa, että esikoulu on 
ensisijaisesti lastasi varten, vaikka se mahdollistaa myös työskentelyn tai opiskelun.
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Opetussuunnitelman mukaan leikki on tärkeää lapsen kehityksen ja oppimisen kannal-
ta.  Henkilöstön olisi otettava huomioon lapsen omat mielipiteet, kiinnostuksen kohteet 
ja kokemukset päivittäisen työn suunnittelussa. Lasten on saatava ilmaista itseään eri 
tavoin, sekä yksin että yhdessä muiden kanssa, esimerkiksi laulun ja musiikin, taiteen, 
tanssin, draaman, puheen ja kirjoittamisen kautta.

Lapsille on annettava mahdollisuus kehittää omaa kulttuuri-identiteettiään. Lasten 
kielellinen kehitys on esikoulun tärkeä osa-alue. Esikoulun on pidettävä huolta, että lap-
silla, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, on mahdollisuus kehittää sekä ruotsin kieltä 
että äidinkieltään.

Esikoulun on vastustettava perinteisiä sukupuolimalleja ja sukupuolirooleja. Kaikille 
tytöille ja pojille on annettava samat mahdollisuudet kehittyä ilman rajoituksia.
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»Esikoulun on 
innostettava lapsia 
tutkimaan lähiympäristöä.«
ESIKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA, LPFÖ 98 (KORJATTU 2010)

Jokainen esikoulu on ainutlaatuinen
Opetussuunnitelman on varmistettava, että kaikki lapset saavat yhtä hyvää esiope-
tusta, riippumatta siitä missä he asuvat. Koska kaikki esikoulut noudattavat samaa 
opetussuunnitelmaa, niillä on myös sama tavoite. Työskentelytavoissa voi kuitenkin olla 
eroja. Se, mikä toimii yhden esikoulun kohdalla, ei välttämättä toimi toisella. Toimintaa 
on sopeutettava lasten mukaan.

Kunta tai yksityisen esikoulun johtokunta on viime kädessä vastuussa esikoulusta. Voit 
kääntyä kunnan tai johtokunnan puoleen, jos ilmenee ongelmia, joita sinä ja henkilökunta 
tai esikoulun johtaja ette pysty ratkaisemaan itse. 
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Yhteistyötä kodin kanssa
Opetussuunnitelman mukaan esikoulun toiminnan pitää tapahtua tiiviissä ja luot-
tamuksellisessa yhteistyössä kodin kanssa. Sen vuoksi on tärkeää, että puhut henkilö-
kunnan kanssa, jos sinua askarruttaa jokin asia. Tähän on hyvä tilaisuus lapsen tuonnin 
tai noudon yhteydessä. Silloin henkilökunta voi kertoa sinulle kuinka lapsesi päivä on 
sujunut. Voit myös kertoa, jos on tapahtunut jotain erityistä, josta henkilökunnan olisi 
hyvä tietää.

Henkilökunnan on järjestettävä kehityskeskusteluita, joissa voitte keskustella lapsesi 
viihtymisestä ja kehittymisestä sekä esikoulun toiminnasta. Opetussuunnitelman tulisi 
toimia tukena näille keskusteluille.

»Esikoulun on oltava 
hauska, turvallinen ja 
opettavainen kaikille 
siihen osallistuville lapsille.«
ESIKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA, LPFÖ 98 (KORJATTU 2010)



Haluatko lukea koko opetussuunnitelman? 
Opetussuunnitelma on saatavilla kaikissa esikouluissa. Voit tilata tai ladata ope-
tussuunnitelman Skolverketin verkkosivulta www.skolverket.se.
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