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Utgångspunkterna

• Granskningen baserar sig på de beslut som
utbildningsnämndens svenska sektion, utbildningsnämnden och
stadsstyrelsen har fattat om mål och riktlinjer för utvecklingen av
för servicenätet

• Riktgivande storlek är
- för daghem 63 platser
- för grundskolor 200 platser(administrativa enheter)
- för gymnasier 400 platser



Målen för granskningen

• Att nå en effektiv lokalanvändning

• Att lösa utrymmesbristen i dagvård och förskola–1–6-skolor

• Att bibehålla den höga pedagogiska kvaliteten

• Att eftersträva lösningar som bygger på de nya riktlinjerna

• Att nå ekonomiskt hållbara lösningar



Grundskolan Norsen, minimikapacitet 553 elevplatser

Elevantalet åren 2016–2024 varierar mellan 350 och 480 elever. Om
inga åtgärder vidtas betalar vi hyra för tomma rum. En mer effektiv
lokalanvändning kan uppnås på följande sätt:

Alternativ A
- Åk 6 i lågstadieskolorna i södra området flyttar till Unionsgatan,

där de blir en del av Grundskolan Norsen.

Alternativ B
- Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen slås

samman och bildar en enhetlig grundskola med åk 1–9 på
Unionsgatan. Kronohagens förskola verkar i samma lokaler.



ÅK 1-6 södra området

nuläget 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
elever 868 946 971 979 979 1009 1007 1004 1004 1018
minimikapacitet 837 841 831 856 881 906 912 912 912 912

från 2022 + 4 %
Alternativ A, åk 1-5 + förskola

elever 814 881 899 892 916 905 911 908 918 925
minimikapacitet 837 841 831 856 881 906 912 912 912 912

från 2022 + 4 %
Alternativ B, åk 1-6 utan Kronohagen

elever 882 828 894 902 943 941 937 941 945 959
minimikapacitet 837 760 750 775 800 825 831 831 831 831

från 2022 + 4 %
ÅK 7-9 södra området

nuläget 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
elever 349 346 370 385 419 447 480 479 471 461
minimikapacitet 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553

från 2022 + 4 %
Alternativ A, åk 6-9

elever 466 474 505 536 575 597 635 633 617 616
minimikapacitet 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553

från 2022 + 4 %

Alternativ B, åk 1-9 (med Kronohagen)
elever 452 444 472 481 517 541 581 579 566 554
minimikapacitet 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553

från 2022 + 4 %

Justerade elevantal enligt ny prognos 2015



Norsens skollokalanvändning

Minimikapacitet (550): Bedömer hur effektivt skollokalen används

En jämförelse i sammanhanget:
Cygnaeus lågstadieskola har en minimikapacitet på 224,
i dag 253 elever + 16 elever i förskolan = 20 % över minimikapaciteten
Grundskolan Norsen har en minimikapacitet på 550,
år 2023, 635 elever = 15 % över minimikapaciteten

Grundskolan Norsen har 36 undervisningsutrymmen. Om 630 elever
samtidigt skulle vara i skolan blir medeltalet 17,5 elever per grupp.



Undervisningsutrymmen i Grundskolan Norsen
37 st varav 1 festsal



Alternativ A (från år 2016)

Åk 6 i lågstadieskolorna i södra området flyttar till Unionsgatan, där
Grundskolan Norsen blir en skola med åk 6–9. Elevantalet ligger mellan
466 och 635, användningen av kapaciteten är effektiv.

Med det här alternativet uppnår vi följande:
- Kronohagens ls får rum för 14 förskoleplatser.
- Cygnaeus ls får rum för 42 förskoleplatser, dvs. nuvarande 14 platser +

7 nya platser + 21 platser som flyttas från dh Axel, vilket i sin tur innebär
att 21 dagvårdsplatser frigörs i dh Axel.

- Brändö ls får rum för 21 nya förskoleplatser, vilket i sin tur frigör 21
dagvårdsplatser i dh Domus.

- Drumsö ls får rum för 63 förskoleplatser, dvs. nuvarande 21 platser +
42 till år 2017 då vi kan avstå från paviljongen.

- Minervaskolan har, som för närvarande, rum för 21 förskoleplatser + en
integrerad specialförskolegrupp. Det kommer också att finnas plats för elever
från Busholmen, som hör till Minervaskolans upptagningsområde.



Alternativ B (från år 2017)

Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen slås samman
och bildar en enhetlig grundskola med åk 1–9 med förskola i lokalerna.
(Justering av upptagningsområdet; Gardesstaden, Brunnsparken, 1/3
Ulrikasborg.)
Elevantalet  i åk 1–9 ligger mellan 452 och 581 (en gränsjustering
krävs för att skolan ska vara fullt utnyttjad).
Med det här alternativet uppnår vi följande:
- Kronohagens ls omvandlas till ett daghem med 84 platser. Detta innebär att

dh Alexia och dh Skatan stängs och platserna 28+21 = 49 flyttas till
Kronohagens ls hus. Av de 84 platserna är alltså 35 nya.

- Minervaskolan har, som för närvarande, rum för 21 + en integrerad
specialförskolegrupp.

- Cygnaeus ls får rum för 14 förskoleplatser, eftersom elevantalet sjunker som
en följd av justeringen av upptagningsområdet, (+ ytterligare 14
förskoleplatser inom 10 år, vilket i sin tur frigör 14 dagvårdsplatser i dh Axel)

Däremot kvarstår följande:
- I Brändö ls är läget som förut, det frigörs inte 21 dagvårdsplatser i dh Domus.
- I Drumsö ls består utrymmesbristen, rum för 42 förskoleplatser fattas.



Vad vill vi uppnå?
• fullt utnyttjad kapacitet i Grundskolan Norsen
• ca 40 dagvårdsplatser i södra området
• ca 20 förskoleplatser i södra området
• ca 90 elevplatser i åk 1–6 i södra området

Vad uppnår vi? – Alternativ A fr.o.m. 2016
• fullt utnyttjad kapacitet i Grundskolan Norsen, vilket frigör 120-140 platser

i de övriga skolorna i området
• 42 nya dagvårdsplatser
• 28 nya förskoleplatser
• 50 elevplatser i Minerva, plats för Busholmens elever
• kunna avstå från paviljongen, 42 förskoleplatser ryms i skolan på Drumsö

Vad uppnår vi? – Alternativ B fr.o.m. 2017
• fullt utnyttjad kapacitet i Grundskolan Norsen, vilket frigör ca 30 elevplatser

på 10 år
• 35 nya dagvårdsplatser
• 20 elevplatser i Minerva, plats för Busholmens elever



Tidsplan våren 2015

• December 2014 i sektionen
• Lokalenheten på utbildningsverket 27.2, 10.3, 31.3, 9.4
• Föreståndare och rektorer: Information om tidtabeller och

riktlinjer 9.3
• Workshop med södra och norra områdets ledare 18.3
• Inledande information/hörande av personal, del 1 vecka 13
• Träff med direktionerna och sektionen 21.4
• Fortsatt beredning i södra området, april-maj
• Alternativa lösningsmodeller diskuteras och kommenteras och

behandlas i sektionen, juni
• Utlåtanden och höranden behandlas i oktober
• Beslutsförslag till sektionen 29.10



Informationen under processens gång

Utbildningsverket har byggt upp en separat webbplats för
information om servicenätet www.edu.hel.fi/servicenatet

– mål och riktlinjer
– områden som granskas, kartor
– uppgifter om byggnader, barnantal, elevantal
– hur processen går framåt
– beslut som fattats
– klarläggande svar på frågor
– länkar till responskanaler

• Ge respons
• Kerrokantasi.fi > där läggs förslagen ut för kommentarer, diskussion

http://www.edu.hel.fi/servicenatet
http://www.hel.fi/www/opev/sv/respons-kontakt/Respons/
https://kerrokantasi.hel.fi/


Vårdnadshavarna informeras via Wilma och daghemmen
– då man beslutat om vilka område som granskas
– då det finns konkreta förslag som kan kommenteras

Kommuninvånarna informeras
– kontinuerligt på webbplatsen Servicenätet
– dessutom via nyheter på verkets webbplats
– vid öppet invånarmöte

Möjligheter att påverka och kommentera har alla
– via responskanalen på stadens/verkets webbplats
– via Kerrokantasi.fi



Pedagogiska konsekvenser

Alternativ A
- Övergången mellan årskurs 6 och 7 stöds starkt i enlighet med

kapitel 15.1 i Grunderna för läroplanen i den grundläggande
utbildningen 2014

- Eleverna i årskurs 6 stöds under det första året i Grundskolan
Norsen av klassläraren och nivåövergången görs mjukare.

- Eleverna undervisas i en del ämnen av ämneslärare.
- Särskilt språkstudierna, men även studier i naturvetenskapliga

ämnen kan förväntas dra nytta av detta, dels genom
ämneslärarnas specialkunnande, dels genom tillgången till
särskilda undervisningsrum för specifika ämnen.

- Goda erfarenheter av detta finns från t.ex. Åshöjdens
grundskola och Botby grundskola.



- Läroplansarbetet på skolnivå sker under läsåret 2015–2016,
och därigenom kan läroplanen för Grundskolan Norsen i detta
sammanhang skrivas så, att den även omfattar årskurs 6.

- Det stöd eleverna eventuellt kommer att behöva i de olika
ämnena i årskurserna 7–9 kan planeras, förverkligas och
uppföljas bättre än tidigare.

- Pedagogiskt utbyte mellan klass-, ämnes- och
specialklasslärare möjliggörs.

- Eleverna i Minervaskolans specialklasser, årskurs 6, stöds i
övergången till årskurs 7, och integration i allmänundervisning,
eller att eleven fortsätter i specialklass även i årskurs 7, kan
förberedas och stödas under en längre tidsperiod än tidigare.

- Elevvårdspersonalen är gemensam för skolorna i södra
området, och särskilt för elever i specialklass bibehålls
klientrelationen även då eleven årskurs 6 inleder sin skolgång
i Grundskolan Norsen



Alternativ B
- De fördelar en sammanhållen grundskola medför tillfaller i

detta alternativ endast eleverna i nuvarande Kronohagens
lågstadieskola


