
Grunder för antagning av elever till de svenska
grundskolorna i Helsingfors
Följande grunder för antagningen av elever godkändes av utbildningsnämndens svenska sektion
20.10.2016, § 57. Grunderna träder i kraft 1.1.2017 och ersätter de tidigare grunderna som utbildningsnämn-
dens svenska sektion godkände 15.9.2005 § 92.

Antagning av elever till grundskolorna
Helsingforselever
Grunderna för elevantagning i första hand

Rätten till en närskola
Staden är indelad i elevupptagningsområden och inom varje område
finns det en grundskola. Eleven har rätt att gå i skola inom det elevupp-
tagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens
s.k. närskola, som eleven har rätt att i första hand gå i. Samma första-
handsrätt gäller också de elever som enligt § 27 i lagen om grundläg-
gande utbildning har fått rätt att börja skolan ett år före läropliktsåldern.

Rätten till en annan lämplig skola
En elev har förstahandsrätt till en plats i en annan lämplig skola:

· om eleven inte i sin närskola kan fortsätta med studierna i ett
främmande språk,

· om den egna skolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker
inte är lämplig för eleven (förutsätter vid behov sakkunnigutlå-
tande).

Elever med särskilt stöd
Särskilt stöd ges antingen integrerat i allmänundervisningen i elevens
närskola eller i specialklass. I beslutet om särskilt stöd definieras ele-
vens huvudsakliga undervisningsgrupp.
De elever som bor i södra och västra området och som har beslut om
särskilt stöd och är i behov av undervisning i specialklass, anvisas i
första hand plats i specialklass i Minervaskolan. De elever som bor i
norra och östra området och som har beslut om särskilt stöd och är i
behov av undervisning i specialklass anvisas i första hand plats i speci-
alklass i Botby grundskola. Elever i årskurs 7 i behov av särskilt stöd i
specialklass anvisas i första hand plats i specialklass i Grundskolan
Norsen.
Elever med förlängd läroplikt behandlas på samma sätt som elever i be-
hov av särskilt stöd vid anvisande av skolplats. De elever som har ett
beslut om särskilt stöd och ett beslut om förlängd läroplikt anvisas i
första hand plats i specialklass i Zacharias Topeliusskolan.

Elevantagning i första hand berättigar till skolreseförmån.



Grunder för elevantagning i andra hand
Till undervisning med elevantagning i andra hand enligt 28 § 2 mom. i
lagen om grundläggande utbildning antas i första hand elever som är
bosatta i kommunen.

Elevantagning på basis av lämplighetstest
· Om eleven i årskurs 3 eller 7 önskar få intensifierad undervisning

i musik, till vilken man antas efter ett godkänt lämplighetstest.
Antalet platser är på förhand fastställt så att det i årskurserna 3–
6 i Åshöjdens grundskola får finnas sammanlagt två undervis-
ningsgrupper, och i årskurserna 7–9 i Åshöjdens grundskola en
undervisningsgrupp per årskurs. Om antalet sökanden med god-
känt lämplighetstest överskrider antalet platser, lottas de sista
platserna ut bland dem som står näst i tur med samma poäng i
godkänt lämplighetstest.

Elever som antagits till en skola med lämplighetstest har rätt till skolre-
seförmån.

Annan elevantagning i andra hand
Utbildningsnämndens svenska sektion fastställer varje år det maximala
antalet elever är antagning till grundskolornas åk 1 och åk 7. Elever
inom det egna upptagningsområdet garanteras alltid plats i första hand.
Om det finns plats i skolan efter antagningen i första hand, kan plat-
serna fyllas med elevantagning i andra hand, och då först med Helsing-
forselever. Efter det kan elever från andra kommuner antas. Enhetliga
antagningsgrunder tillämpas på samtliga sökande. Antagning i andra
hand får inte medföra att en ny undervisningsgrupp måste bildas.
Följande antagningsgrunder tillämpas i prioritetsordning. Vid behov an-
vänds lottdragning för varje kriterium, om det i skolan inte finns rum för
alla de elever som söker till skolan och uppfyller ifrågavarande krite-
rium.

· Eleven har rätt att börja skolan inom det elevupptagningsområde
där han eller hon har fått förskoleundervisning.

· Om en elev har antagits till åk 1 i en grundskola i ett annat elev-
upptagningsområde än det egna kan han eller hon söka till åk 7 i
områdets grundskola.

· Eleven har syskon i skolan.

· Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger be-
lägg för det.

· Vid behov använder man sig av lottdragning.

Elevantagning i andra hand berättigar inte till skolreseförmån.



Utsocknes elever

Grunder för elevantagning i första hand
För elever som söker till någon av stadens svenska grundskolor gäller
följande antagningsgrunder:

· En utsocknes elev som bor i Helsingfors har rätt att gå i skola i
Helsingfors på samma grunder som Helsingforselever.

· Elever med beslut om särskilt stöd kan antas till specialklasser i
Botby grundskola, Grundskolan Norsen, Minervaskolan och
Zacharias Topeliusskolan förutsatt att motsvarande undervisning
inte kan ordnas i den egna kommunen och den kommun där ele-
ven bor har ingått avtal om elevantagning i första hand. Den
kommun där eleven bor ersätter de verkliga kostnaderna och an-
svarar för arrangemang och ersättning för skolresorna enligt § 32
i lagen om grundläggande utbildning.

· Svenska elever från finska kommuner, som inte kan erbjuda
svensk grundskolundervisning, kan antas till en svensk grund-
skola i Helsingfors om den kommun där eleven bor har ingått av-
tal om elevantagning i första hand. Den kommun där eleven bor
ersätter de verkliga kostnaderna och ansvarar för arrangemang
och ersättning av skolresorna enligt § 32 i lagen om grundläg-
gande utbildning.

Grunder för elevantagning i andra hand
· En utsocknes elev kan antas till en skola i andra hand i enlighet

med 28 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning förutsatt
att det finns lediga platser efter antagning av Helsingforselever i
första och andra hand. Det här får inte innebära att nya undervis-
ningsgrupper inrättas i grundskolor med årskurserna 1–6. Hem-
kommunen beslutar om arrangemang och ersättning för skolre-
sorna.

· Grunderna för elevantagning i andra hand för Helsingforselever
gäller på samma sätt också utsocknes elever.

Den kommun där eleven bor beslutar om skolreseförmåner.

Andra grunder

Elever som flyttar inom Helsingfors har rätt att fullfölja sin skolgång i
den skola de har gått i före flyttningen.

Elever som flyttar ut från Helsingfors har rätt att fullfölja läsåret i den
skola de har gått i före flyttningen. Efter det kan eleven antas som ut-
socknes elev till en Helsingforsskola, om det finns plats i skolan. Härvid
tillämpas grunder för antagning av utsocknes elever i andra hand.


