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Інформація для батьків та опікунів 
стосовно школи та дитячого садочка.  

Інформація стосовно школи  

Тут ви знайдете мапу із школами (дитячими садками) в комуні Єстерсунд:

 

Про шведську школу та освіту:  

 

Про шведську школу:   

 
 
Рідна мова та шведська як друга мова:  

 

• Для того щоб ваші діти пішли до школи - ви маєте подати заяву. Це можна 
зробити в vцентрі обслуговування за адресою Förlandsgränd 1 C,  там ви 
можете отримати допомогу з оформленням заяви. Якщо у вас є додаткові 
питання, ви також можете подзвонити або написати по електронній пошті в 
центр обслуговування  клієнтів 063-143000, kundcenter@ostersund.se.  

• школа зв'яжеться з вами, як тільки ви отримаєте місце у школі. Більш 
детальну інформацію про школу, яку ви обрали, ви отримаєте, коли учня 
зарахують до школи.  

• Школа безкоштовна, обід подається також безкоштовно. Проте вам треба 
попіклуватись про те, щоб у дитини був одяг для занять спортом і 
плаванням.  

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-
ukrainska/om-svensk-skola-och-utbildning 

 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-
ukrainska/det-har-ar-den-svenska-skolan 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-
ukrainska/modersmal 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/om-svensk-skola-och-utbildning
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/om-svensk-skola-och-utbildning
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/det-har-ar-den-svenska-skolan
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/det-har-ar-den-svenska-skolan
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/modersmal
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/modersmal
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•  всі заняття в школі є обов'язковими. 

• всі діти застраховані.  

• всі діти у віці від 6 років отримають безкоштовний проїзний на автобус, 
котрий можна використовувати, до поки ви проживаєте в комуні Єстерсунд. 

Інформація про дитячі садки  
• мапа дитячих садків див. вище в розділі " Інформація про школи" 

• про шведський дитячий садок:  

 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/forskolan  

• діти у віці від 3 до 5 років мають право відвідувати державний дитячий садок 
на протязі 15 годин на тиждень, навіть якщо батьки не навчаються і не 
працюють. Цей час в дитячому садку безкоштовний. 

• якщо ви працюєте або навчаєтесь, ви маєте право на дитячий садок  для 
вашої дитини, у віці від 1 до 5 років, на час вашої роботи або навчання. 
Оплата за дитячий садок залежить від рівня вашого доходу.  

• для того щоб ваша дитина пішла у дитячий садок,  ви маєте подати заяву на 
оформлення дитини в садок. В центрі обслуговування за адресою 
Förlandsgränd 1C, ви можете отримати допомогу з оформленням 
заяви.  Якщо у вас є додаткові питання, ви також можете подзвонити або 
написати по електронній пошті в центр обслуговування  клієнтів 063-143000, 
kundcenter@ostersund.se.  

• муніципалітет зобов'язаний надати місце в дитячому садочку на протязі 4 
місяців. Коли ви отримаєте місце в дитячому садочку з вами зв'яжуться.  

• всі діти,  що відвідують дитячий садок, застраховані. 

• муніципалітет також пропонує відкритий дитячий садок.  Разом із дорослим 
тут вітаються діти різного віку. Тут ваша дитина може грати, співати і 
знайомитись з іншими дітьми та дорослими. Тут є персонал, котрий 
розмовляє українською та російською мовами. Адреса: Prästgatan 32, 4 
поверх.  Години роботи див.  

 
www.ostersund.se/ukrainska 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/forskolan
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