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Skolplats i Valteriskolan 

Vid de sex enheterna inom Valteri center för lärande och kompetens finns det långvariga 

skolplatser för sammanlagt max. 350 elever. Skolplatserna i Valteriskolan är avsedda för elever 

med ett erkänt behov av särskilt stöd, och för vilka skolgången inte går att ordna på ett lämpligt 

sätt i hemkommunen. I samarbete med hemkommunerna utvärderas också regelbundet 

möjligheterna för långvariga elever i Valteriskolan att studera i den egna närskolan. 

Hur ansöker man om att bli elev i Valteriskolan? 

Vägen till en elevplats i Valteriskolan går alltid via en stödperiod. Under stödperioden utför vi en 

multiprofessionell bedömning av stödbehovet och av elevens inlärningsfärdigheter och särskilda 

behov avseende lärande, habilitering och skolgång. Utifrån denna bedömning diskuterar vi med 

vårdnadshavarna och företrädare för hemkommunen möjligheterna att bygga upp ett 

ändamålsenligt stöd i hemkommunen. Om vi under stödperioden inte hittar tillräckligt med 

stödåtgärder för skolgången i hemkommunen, bedömer vi om Valteri kan erbjuda en lärmiljö och 

stödåtgärder som är lämpliga för eleven och beslutar tillsammans att ansöka om en elevplats för 

eleven vid Valteriskolan.  

Hur ansöker man om en elevplats? 

Elevens hemkommun ansöker om en skolplats i samarbete med vårdnadshavarna. För att personen 

ska kunna antas som elev måste kommunen och Valteriskolan ingå ett avtal om ordnande av 

assistent- och transporttjänster. Kommunen förbinder sig att ansvara för dessa kostnader. 

Valteriskolans elevintagning avslutas i år den 15 april 2020.  

Under pågående läsår antas elever till Valteriskolan endast i mycket speciella situationer, om det 

finns plats i elevgrupperna och om övriga behövliga stödresurser kan anslås. Då fastsälls skolplatsen 

alltid som en tidsbestämd lösning fram till läsårets slut, och på våren utvärderas lösningen.  
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Ytterligare information om skolplatser fås av: 

Helsingfors, minna.rouste@valteri.fi tfn 0295 33 5314 och liisa.pentikainen@valteri.fi 

(svenskspråkiga tjänster 1.1.2020 ->) 

Jyväskylä, tuulia.kuntsi@valteri.fi tfn 0295 33 2811 

Kuopio, inkeri.kekalainen@valteri.fi  tfn 0295 33 2050 

St. Michel, sirpa.oja@valteri.fi  tfn 0295 33 2863 

Uleåborg, johanna.pulkkinen@valteri.fi tfn 0295 29 4939 

 

Med hopp om gott samarbete,  

Anne Vierelä 

Ledande rektor 
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