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Utgångspunkter,
mål och riktlinjer

(29.10.2015)

Att erbjuda elever
den bästa miljön

för lärande

Att bibehålla den
höga pedagogiska

kvaliteteten

Eftersträva följande
riktgivande storlekar
• Daghem 63 platser

• Grundskolor 200 platser

Möjlighet att kunna
skapa en ny

inspirerande, öppen
inlärningsmiljö

Att nå ekonomiskt hållbara lösningar
• Resurser

• Utrymmesbrister
• Lokalanvändning

Sammanhållen grundskola
• Stärker elevernas trygghet
• Ökar lärarnas samarbete

• Varje barn ska erbjudas samma möjlighet.
• Helsingfors utsatta mål.

Varför görs detta?



Renovering /
Byggnation

Kronohagens
Lågstadieskola

Renoverad
2015

Minervaskolan

Beräknad
renovering
2016/2017
Beräknat klar
cirka 2018

Drumsö
Lågstadieskola

Beräknad
renovering 2017
Beräknat klar
cirka 2019

Busholmens
Skola

Beräknat klar
2019

Cygnaeus
Lågstadieskola

Beräknad
renovering
2021/2022
Beräknat klar
cirka 2023

Grsk Norsen

Klar hösten
2016

Brändö
Lågstadie-
skola

Renoverad
2015



Elever / Kapacitet
Rektorernas uppskattning inkl.
förskolan
(minimikapacitet för effektivitet)

Minervaskolan

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
200-250
(min 204 )

Drumsö
Lågstadieskola

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
330-350 (min 300)

Busholmens
Skola

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
200 (min 200)

Cygnaeus
Lågstadieskola

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
250-300
(min 224)

Grsk Norsen

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
550-600
(min 553)

Kronohagens
Lågstadieskola

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
80-120 (min 81)

2019
Platser totalt ca 1730-1960.
Elever och förskolebarn totalt ca 1423.

Brändö
Lågstadieskola

Elever och
förskolebarn
Kapacitet
120-140
(min 122 )



Busholmens skola



Projektgång

December
Servicenätet ska
ses över med
tonvikt södra och
norraområdet.

20192015 2016 20192014
Mars
Mål för utveckling av
servicenätet
behandlas.
Riktlinjerna.

Workshop med
servicenätets
föreståndare och
rektorer.

April
Direktions
ordförandena,
föreståndare och
rektorer diskuterar
servicenätet med
förtroende utvalda i
utbildningsnämndens
svenska sektion.

Maj
Utbildningsverket
utarbetade förslag
till hur de befintliga
lokalerna ska
utnyttjas mer effektivt
presenterades för
daghems före-
ståndare och rektorer.

Juni
Utbildningsnämnden
svenska sektion tog del
av förslagen.

Februari
4.2. fick utbildningsnämndens
svenska sektion ta ställning till
ett nytt revideringsförslag som
utbildningsverket berett för att
sändas ut för utlåtande och
synpunkter.

Beslut att skicka två förslag
gällande revideringen av
servicenätet i södra området
för utlåtande (även på
Kerrokantasi.hel.fi).

Juni
Utbildningsverket skickade
ut två förslag på remiss.
Direktioner och föräldrar
fick komma med syn-
punkter, kommentarer och
förslag.

Kommuninvånare hade
möjlighet att kommentera
förslagen (stadens
kerrokantasi.hel.fi).

September
Öppet möte för
kommuninvånare.

Granskning av
servicenätet 2015
barn i södra området.

Oktober
Daghemsföreståndarnas brev till
svenska sektionen inför behandlingen 29.10.

29.10. behandlade utbildningsnämndens
svenska sektionen, utbildningsverkets
förslag till hur servicenätet, dvs nätet av
daghem och skolor, i södra området ska
revideras.

Efter omröstning beslutade sektionen att
återremittera ärendet för en utredning av ett
alternativt förslag.

Mars
Öppet möte för
kommunivånare 3.3.



Minervaskolan

• Daghem
• Förskola
• Årskurs 1-6

Drumsö
Lågstadieskola

• Förskola
• Årskurs 1-6

Busholmens
skola

• Förskola
• Årskurs 1-6

Grsk Norsen

• Förskola
• Årskurs 1-9
(åk (5)-6 från
Kronohagens enhet)

Grsk Norsen/
Kronohagens
enhet

• Förskola
• Årskurs 1-4 (5)

• Elever/ Föräldraperspektiv
• Fördel: Möjlighet till ny spännande inlärningsmiljö och

närheten till Grsk Norsen bibehålls för 150 elever.
• Sammanhållen grundskola I en enhet möjliggör

stabilitet för eleven och samarbete mellan lärare.
• Nackdel: Avstånd/säkerhet (speciellt för yngre barn)

• Pedagogisk kvalitet: samma höga kvalitet
• Ordinarie personal garanteras fortsatt anställning
• Södra området blir ett gemensamt elevupptagningsområde
• 2019-2025

– Elevantal, 1266- 1362
– Minimikapacitet , 1338- 1338

Förslag 1
fr.o.m. 2019



Minervaskolan

• Daghem
• Förskola
• Årskurs 1-6

Drumsö
Lågstadieskola

• Förskola
• Årskurs 1-6

Busholmens
skola

• Förskola
• Årskurs 1-6
Hela staden som
sitt elevupp-
tangingsområde

Grsk Norsen

• Årskurs 5-9
(åk 5-6 från Cygnaeus
och Kronohagens
enheter)

Grsk Norsen/
Kronohagens
enhet

• Förskola
• Årskurs 1-4

• Elever / Föräldrar perspektiv
• Fördel: Möjlighet till ny spännande inlärningsmiljö

• Pedagogisk kvalitet: Samma höga kvalitet
• Ordinarie personal garanteras fortsatt anställning (+3-5)

• Nackdel: Lokalanvändningen ineffektiv. Risk att Busholmen
svenska skola inte får tillräckligt med elever

• 2019-2025 (inkl Brändö)
• Elevantal, 1423 – 1549
• Minikapacitet, 1684 – 1684

Grsk Norsen/
Cygnaeus
enhet

• Förskola
• Årskurs 1-4

Brändö
Lågstadieskola

•Förskola
•Årskurs 1-6

Förslag 2
fr.o.m. 2017 /
Busholmen 2019


