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Tid 28.11.2017 16:00 - 17:45

Plats Töysägatan 2 D

Närvarande

Ledamöter

Harms-Aalto, Martina ordförande
Boldt, Hildur
Horsma, Joakim
Lindström, Nora
Tyrväinen, Theo
Cowell, Maria-Elena ersättare
Fredlund, Maarit ersättare
Weckman, Sebastian ersättare

Övriga

Grönholm, Niclas direktör för den svenska servicehel-
heten

Fabricius, Nina chef för småbarnspedagogiken
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare

anlände kl.17:20, under behandlin-
gen av § 22

Rönnholm, Niclas chef för den grundläggande utbild-
ningen

Lindh, Maria informatör
Holm-Dellringer, Ann översättare-informatör

Ordförande

Martina Harms-Aalto 15-23 §

Föredragande

Niclas Grönholm direktör för den svenska servicehel-
heten
15-23 §

Protokollförare

Ann Holm-Dellringer översättare-informatör
15-23 §
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§ Ärende

15 Ärende/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val 
av protokolljusterare

16 Ärende/2 Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, samman-
trädena våren 2018 och framläggning av sektionens protokoll

17 Ärende/3 Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna 
läsåret 2018–2019

18 Ärende/4 Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det 
maximala antalet platser samt verksamhetstiderna verksamhetsåret 
2018–2019

19 Ärende/5 Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 läsåret 
2018–2019

20 Ärende/6 Det maximala antalet platser för antagning till årskurs 7 läsåret 2018–
2019

21 Ärende/7 Nybörjarplatserna i gymnasierna läsåret 2018–2019

22 Ärende/8 Flytt av årskurs 6 i Zacharias Topeliusskolan till Munksnäs-enheten 6–
9 i Hoplaxskolan

23 Ärende/9 Placeringen av verksamheten i årskurserna 7–9 i Eva-enheten vid 
Zacharias Topeliusskolan
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§ 15
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och 
val av protokolljusterare

Beslut

Svenska sektionen konstaterade att sammanträdet är lagligen sam-
mankallat och beslutsfört. Sektionen valde samtidigt ledamöterna Joa-
kim Horsma och Sebastian Weckman till protokolljusterare och Maria-
Elena Cowell till ersättare för dessa.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar 
konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar 
samtidigt välja ledamöterna Joakim Horsma och Karin Palmén till pro-
tokolljusterare och Ted Apter till ersättare för dessa.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 16
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sam-
manträdena våren 2018 och framläggning av sektionens protokoll

HEL 2017-012084 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande dagar kl. 
16.00:

tisdag 6.2.2018 
tisdag 13.3.2018
tisdag 10.4.2018
torsdag 17.5.2018
torsdag 14.6.2018

Sammanträdena hålls på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsing-
fors.

Samtidigt beslutar sektionen att när sammanträdesprotokollen har ju-
sterats hålls de tillgängliga i det allmänna datanätet www.hel.fi. På 
samma adress informeras också om tidpunkterna för sektionens sam-
manträden.

Behandling

Föredraganden kompletterade beslutsförslaget med datumet för sam-
manträdet i maj, 17.5.2018.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Svenska sektionen beslutar att sammanträda följande dagar kl. 16.00:

tisdag 6.2.2018 
tisdag 13.3.2018
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tisdag 10.4.2018
torsdag 14.6.2018

Sammanträdena hålls på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsing-
fors.

Samtidigt beslutar sektionen att när sammanträdesprotokollen har ju-
sterats hålls de tillgängliga i det allmänna datanätet www.hel.fi. På 
samma adress informeras också om tidpunkterna för sektionens sam-
manträden.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 29, § 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga sammanträ-
der svenska sektionen vid de tidpunkter som den beslutat och dess-
utom på kallelse av ordföranden.

Ordföranden kan med anledning av ett litet antal ärenden eller en an-
nan särskild orsak ställa in ett sammanträde eller ändra tidpunkten för 
sammanträdet under den fastställda dagen för sammanträdet (kap. 29 
§ 2 mom. 3)

Kallelsen till sammanträden ska skickas minst fyra dagar före samman-
trädet, om sektionen inte beslutar något annat (kap. 29 § 3 mom. 2).

Enligt § 140 i kommunallagen (410/2015) gäller att protokoll från full-
mäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkom-
mun som avses i § 58, mom. 1, med tillhörande anvisningar om hur 
man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen 
tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sek-
retessbestämmelserna.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 17
Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasi-
erna läsåret 2018–2019

HEL 2017-012082 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen fastställde loven och arbetstiderna läsåret 2018–
2019 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors enligt 
följande:

Höstterminen 14.8.2018 (tis) – 21.12.2018 (fre)
Höstlovet 18.10.2018 (tors) – 19.10.2018 (fre)
Jullovet 22.12.2018 (lör) – 6.1.2019 (sön)
Vårterminen 7.1.2019 (mån – 1.6.2019 (lör)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) – 22.2.2019 (fre)

Sektionen ger rektorerna befogenhet att besluta om en avvikelse (en 
enda dag) under läsårets gång, utom ifråga om datum för skolstarten, 
datum för vårterminsstarten och givetvis ifråga om den lagstadgade tid-
punkten för när skolarbetet avslutas. Avvikelsen får ändå inte förorsaka 
extra kostnader för staden.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det är sektionerna vid nämnderna nämnden för fostran och utbildning 
som för respektive språkgrupps del beslutar om tidpunkterna för skol-
starten, loven och eventuella lediga dagar inom förskoleundervisning-
en, vid skolorna och läroanstalterna, eller godkänner de grunder enligt 
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vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta. (Helsingfors stads förvalt-
ningsstadga, kap. 15, § 2).

Grundskolorna

Loven och arbetstiderna i grundskolorna fastställs enligt lagen och för-
ordningen om grundläggande utbildning på följande sätt:

Läsåret i grundskolan börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Läså-
ret omfattar 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med 
självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller 
på en annan vardag än lördag (lagen om grundläggande utbildning, § 
23 ). Läsåret 2018–2019 infaller självständighetsdagen och första maj 
på en annan var-dag än lördag. Skolarbetet omfattar alltså 188 varda-
gar. 

Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22 (förordning-
en om grundläggande utbildning, § 7). Läsåret 2018–2019 är den sista 
vardagen vecka 22 lördag 1.6.2019.

Föredraganden konstaterar att lagstiftningen inte ger mycket spelrum 
när det gäller arbetstiderna i den grundläggande utbildningen. Såväl 
antalet arbetsdagar per läsår som tidpunkten för när läsåret avslutas är 
fastställda i lag. Alternativen begränsar sig till ett långt jullov och ett kort 
höstlov eller ett kortare jullov och ett längre höstlov eller en tidigare 
skolstart i augusti. 

Gymnasierna

I gymnasielagen och gymnasieförordningen stadgas inte om lov och ar-
betstider. I gymnasieförordningen, § 3 mom. 1, sägs ändå att undervis-
ningen ska ordnas så att man kan slutföra gymnasiet på tre år. 

Sektorn för fostran och utbildning bad direktionerna yttra sig om två al-
ternativa förslag till lov och arbetstider för nästa läsår. Alternativ 1 med 
en veckas höstlov vecka 42, läsårsstart tisdag 14.8 och kort jullov med 
vårterminsstart torsdag 3.1. Alternativ 2 med en veckas höstlov vecka 
42, läsårsstart torsdag 9.8 och långt jullov med vårterminsstar måndag 
7.1. 

Alla sjutton direktioner skickade in sin åsikt. Sexton av dem föreslår ett 
tredje alternativ med två dagars höstlov, skolstart 14.8 och vårtermins-
start 7.1. I den mån direktionen motiverade sitt förslag angavs som or-
sak att det för familjerna kan vara svårt att praktiskt organisera en vec-
kas höstlov. 
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Av ett utlåtande framgår att en enkät bland föräldrarna visat att de före-
drar ett två dagars höstlov. I ett annat utlåtande vill man lyfta fram dis-
kussionen om att eleverna skulle gå i skola en vecka in i juni, vilket 
skulle möjliggöra en uppdelning av läsåret i lämpliga perioder av ar-
betstider och lov. I ett tredje utlåtande påpekar man ändå att det bästa 
vore om alla stadens grundskolor och gymnasier, såväl finska som 
svenska, inledde och avslutade läsåret vid samma tidpunkt.

Eftersom de svenska skolornas direktioner så entydigt förordar ett kort 
höstlov föreslår föredraganden att svenska sektionen slår fast loven 
och arbetstiderna i de svenska skolorna enligt följande: läsårsstart 
14.8, höstlov 18–19.10, jullov 22.12 – 6.1, sportlov 18–22.2 och läsårs-
slut 1.6.

Finska sektionen beslutade om loven och arbetstiderna i de finska 
grundskolorna och gymnasierna 7.11.2017 och slog då fast loven och 
arbetstiderna enligt alternativ 2, med en veckas höstlov, läsårsstart 
torsdag 9.8 och långt jullov med vårterminsstar måndag 7.1. 

Också i Esbo har de svenska grundskolorna och gymnasierna höstlov 
en hel vecka, skolstart 9.8 och vårterminsstart måndag 7.1 och följer 
därmed samma tider som inom den finska utbildningen i Esbo.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 18
Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det 
maximala antalet platser samt verksamhetstiderna verksamhetsåret 
2018–2019

HEL 2017-012014 T 05 01 06

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa enheterna för förskoleunder-
visning och det maximala antalet platser enligt följande.

Enheterna fastställs under förutsättning att minst sju barn anmäls till 
förskoleundervisning i de enskilda enheterna.

Samtidigt beslutade svenska sektionen att de svenska förskoleenheter-
na följer samma verksamhetstider som inom den grundläggande utbild-
ningen, utom ifråga om läsårets sista arbetsdag som är en lördag, då 
förskoleundervisning inte ordnas.

Södra området

Cygnaeus förskola, Bangatan 8, 00120 Hfrs 49 platser
Drumsö ls förskola, Tallbergsallén 12, 00200 Hfrs 52 platser
Kronohagens förskola, Gengatan 7, 00170 Hfrs 21 platser
Minerva förskola, Apollogatan 12, 00100 Hfrs 42 platser
21 platser i den ena gruppen och 21 platser i den integre-
rade specialförskolegruppen (av vilka 5 platser reserveras 
för barn med särskilt stöd från södra och västra Helsing-
fors

 

Domus förskola. Ståhlbergsvägen 2, 00570 Hfrs 21 platser
Sammanlagt 185 platser

                                                   

Västra området

Haga förskola, Stormyrvägen 22, 00320 Hfrs 21 platser
Munksnäs ls förskola, Locklaisvägen 9a, 00330 Hfrs 26 platser
Malmgårds förskola, Sorolavägen 2, 00420 Hfrs 21 platser
Sockenstugans förskola, Kånalavägen 13B, 00370 Hfrs 14 platser
Toppans förskola, Stenbäcksgatan 14, 00250 Hfrs 14 platser
Sammanlagt 96 platser
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Norra området

Daghemmet Fenix, Kottbyvägen 11, byggnad B, 00600 
Hfrs

21 platser

Daghemmet Sesam, Parisgatan 4, 00560 Hfrs 21 platser
Daghemmet Staffan, Trastvägen 20, 00780 Hfrs 42 platser
Åshöjdens förskola, Göksgränden 3b B, 00500 Hfrs 21 platser
Månsas ls förskola, Aspdungevägen 5, 00630 Hfrs 14 platser
Sammanlagt 119 platser

Östra området

Daghemmet Pilten, Urfjällsstigen 6, 00840 Hfrs 21 platser
Daghemmet Rastis, Fjärdstråket 6, 00980 Hfrs 21 platser
Botby förskola, Blomängsvägen 2, 00900 Hfrs,21 platser i 
den ena gruppen och 21 platser i den integrerade 
specialförskolegruppen (av vilka 5 platser reserveras för 
barn med särskilt stöd från norra och östra Helsingfors)

42 platser

Daghemmet Landbo, Landbovägen 2, 00890 Hfrs 14 platser
Sammanlagt 98 platser

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 1, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är den svenska sektionen som för de svenska försko-
lornas del fastställer de enheter i vilka förskoleundervisning ges i dag-
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hem och skolor. Med stöd av moment 2, punkt 4 i samma paragraf be-
slutar sektionen om verksamhetstiderna inom förskoleundervisningen. 

Svenska sektionen fastställer årsvis enheterna och det maximala anta-
let platser per förskola. Grupperna bildas efter andrahandsantagning-
en. Förskolegrupperna bildas enligt lagen om grundläggande utbildning 
och lagen om småbarnspedagogik. Förskoleundervisning ges fyra tim-
mar per dag mellan kl. 8.00 och kl. 13.00 under skolans verksamhets-
tid.

Förskoleundervisningen följer skolornas arbetstider för läsåret 2018–
2019, men ges inte på lördagar. Den kompletterande småbarnspeda-
gogiken ordnas i samma enheter där förskoleundervisningen ges.

Det maximala antalet förskoleplatser baserar sig på antalet svensk-
språkigt registrerade barn som är födda 2012 och på det faktiska anta-
let barn födda 2012 som är i svensk kommunal och privat småbarnspe-
dagogik i Helsingfors. Sammanlagt innebär det 498 platser för barn 
som kan antas anhålla om plats i svenskspråkig förskola i Helsingfors.

I och med att man fastställer det maximala antalet förskoleplatser ser 
man till att alla barn inom det egna området får plats i förskolan och att 
det därefter finns plats för barn som är i behov av småbarnspedagogik i 
daghemmen. Det innebär samtidigt att daghemmens totala platsantal 
inte överskrids genom andrahandsantagning.

Vid anvisande av förskoleplats är utgångspunkten en kontinuitet mellan 
småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggan-
de utbildningen i närskolan.

Förskoleundervisningen ges under läsåret 2018-2019 i samma enheter 
som under det pågående läsåret under förutsättning att minst sju barn 
anmäls till förskoleundervisning.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 19
Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 läsåret 
2018–2019

HEL 2017-011383 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa följande maximala antal ele-
ver för antagningen till årskurs 1 läsåret 2018–2019 i respektive skola:

Botby grundskola 37
Brändö lågstadieskola 17
Degerö lågstadieskola 20
Drumsö lågstadieskola 50
Grundskolan Norsen 60
Hoplaxskolan 84
Kottby lågstadieskola 26
Minervaskolan 35
Månsas lågstadieskola 15
Nordsjö lågstadieskola 20
Staffansby lågstadieskola 27
Zacharias Topeliusskolan 22
Åshöjdens grundskola 10
Östersundom skola 8
Totalt 431 elever
  

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 2, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är det svenska sektionen som för de svenska skolor-
nas beslutar om ordnandet och dimensioneringen av undervisningen 
vid enskilda skolor i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Bakgrund

Sedan läsåret 2014–2015 har svenska sektionen slagit fast ett tak för 
antagning till årskurs 1 i de enskilda skolorna. Orsaken till att man gick 
inför att slå fast ett bestämt antal var att det hade rått oklarhet om anta-
let elever som kan antas till årskurs 1. Enligt de då gällande grunderna 
för elevantagningen, kunde elever från ett annat elevupptagningsområ-
de antas i en andrahandsantagning om det fanns plats efter första-
handsantagningen, dvs. efter dem som bor inom skolans elevupptag-
ningsområde, men antalet platser definierades inte.

För att underlätta såväl antagningen av elever till årskurs 1 som plane-
ringen av verksamheten samt för att effektivera resursfördelningen slår 
svenska sektionen därför numera fast ett tak för antagningen. Genom 
att slå fast ett maximalt antal elever som kan antas vill man främja 
närskoleprincipen och undvika besvärsprocesser.

Läsåret 2017-2018

Inför läsåret 2017–2018 slog svenska sektionen fast följande maximala 
antal elever för antagning till årskurs 1:

Botby grundskola 30
Brändö lågstadieskola 13
Degerö lågstadieskola 22
Drumsö lågstadieskola 48
Grundskolan Norsen 55
Hoplaxskolan 88
Kottby lågstadieskola 36
Minervaskolan 28
Månsas lågstadieskola 15
Nordsjö lågstadieskola 30
Staffansby lågstadieskola 35
Zacharias Topeliusskolan 19
Åshöjdens grundskola 16
Östersundom skola 6
Totalt 441 elever
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När läsåret inleddes var det totala antalet elever i årskurs 1 i de svens-
ka kommunala grundskolorna 456 elever, varav 18 elever var i special-
klass. Föredraganden konstaterar att det maximala antalet elever för 
antagning som svenska sektionen slog fast inför läsåret 2017–2018 var 
lämpligt. 

Läsåret 2018-2019

Det föreslagna maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 
läsåret 2018–2019 utgår från det aktuella barnantalet i de svenska 
kommunala förskolorna i staden och en prognos över svenskspråkigt 
registrerad befolkning i Helsingfors. Läsåret 2017–2018 finns det 429 
barn i de svenska kommunala förskolorna i Helsingfors. 

Enligt befolkningsregistret finns det 422 svenskspråkigt registrerade 
barn som blir läropliktiga hösten 2018. Att antalet barn i de kommunala 
svenska förskolorna är högre än befolkningsstatistiken beror på att ett 
visst antal finskspråkigt registrerade barn vanligen söker sig till de 
svenska förskolorna. 

Inför läsåret 2018–2019 har den svenska servichelheten vid sektorn för 
fostran och utbildning utgått ifrån att de elever som finns i de svenska 
kommunala förskolorna i stort sett går i sin närförskola läsåret 2017–
2018. Rektorerna har haft möjlighet att kommentera det föreslagna 
maximala antalet för antagningen och deras kommentarer har i mån av 
möjlighet beaktats. 

Elever som bor inom skolans elevupptagningsområde har alltid rätt till 
en plats i skolan, eftersom det är elevens närskola. 

Svenska sektionen ser årligen över antalet platser för antagningen till 
årskurs 1.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 20
Det maximala antalet platser för antagning till årskurs 7 läsåret 
2018–2019

HEL 2017-011401 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa följande maximala antal ele-
ver för antagning till årskurs 7 läsåret 2018–2019 i respektive skola:

Botby grundskola 80
Grundskolan Norsen 109
Hoplaxskolan, Munksnäs enheten 6-9 65
Åshöjdens grundskola 90
Totalt 344 elever

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 2, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är det svenska sektionen som för de svenska skolor-
nas del beslutar om ordnandet och dimensioneringen av undervisning-
en vid enskilda skolor i enlighet med lagen om grundläggande utbild-
ning. 

Bakgrund

Sedan läsåret 2012–2013 har svenska sektionen slagit fast ett tak för 
antagning till årskurs 7. Syftet är att underlätta såväl antagningen av 
elever till årskurs 7 som planeringen av verksamheten samt att effekti-
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vera resursfördelningen. Genom att slå fast ett maximalt antal elever 
som kan antas vill man främja närskoleprincipen och undvika besvärs-
processer.

Läsåret 2017-2018

Inför läsåret 2017–2018 slog svenska sektionen fast följande maximala 
antal elever för antagning till årskurs 7: Botby grundskola 90, Grund-
skolan Norsen 115, Hoplaxskolan Munksnäs-enheten 7–9 80, Åshöj-
dens grundskola 71.

När läsåret inleddes hade respektive skola följande antal elever i års-
kurs 7: Botby grundskola 85, Grundskolan Norsen 120 varav 3 i speci-
alklass, Hoplaxskolan Munksnäs-enheten 7–9 75, Åshöjdens grund-
skola 63. 

Föredraganden konstaterar att det maximala antalet elever för antag-
ning som svenska sektionen slog fast inför läsåret 2017–2018 var 
lämpligt.

Läsåret 2018-2019

Förslaget inför läsåret 2018–2019 utgår från det aktuella elevantalet i 
årskurserna 6 och 7. Läsåret 2017–2018 är det aktuella elevantalet i 
årskurs 6 i de svenska kommunala grundskolorna 337 elever (varav 16 
elever är i specialklass). Det nuvarande antalet utsocknes elever i har 
inkluderats i beräkningarna. 

Föredraganden föreslår följande antal platser för respektive skola läså-
ret 2018–2019: Botby grundskola 80, Grundskolan Norsen 109, 
Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6–9 65, Åshöjdens grundskola 90.  

Det föreslagna maximala antalet elever skulle innebära i medeltal ca 17 
elever/grupp. Svenska sektionen ser årligen över antalet platser för an-
tagningen till årskurs 7. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 21
Nybörjarplatserna i gymnasierna läsåret 2018–2019

HEL 2017-011119 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa antalet nybörjarplatser i 
gymnasierna läsåret 2018-2019 enligt följande:

Brändö gymnasium 135
Gymnasiet Lärkan 135
Tölö gymnasium 133
Totalt 403 nybörjarplatser

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 2, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är det svenska sektionen som för de svenska gymna-
siernas beslutar om ordnandet och dimensioneringen av gymnasieut-
bildningen vid enskilda läroanstalter.

Gymnasierektorerna har ombetts att komma in med förslag till antalet 
nybörjarplatser vid gymnasierna med tanke på läsåret 2018–2019.

Rektorerna föreslår följande:

Brändö gymnasium 135
Gymnasiet Lärkan 135
Tölö gymnasium 133
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Totalt 403 nybörjarplatser

Det totala antalet studerande i gymnasierna skulle uppgå till följande:

Brändö gymnasium 404
Gymnasiet Lärkan 408
Tölö gymnasium 380

Tölö gymnasium har utöver de ovannämnda 380 studerande också 38 
platser för vuxenstuderande. Det totala antalet studerande i Tölö gym-
nasium skulle då uppgå till 418. 

Det sammanlagda antalet elever i årskurserna 9 och 10 det här läsåret 
(2017–2018) är 327 elever (specialklasser inte medräknade, ytterligare 
11 elever). Förra läsåret var antalet elever 345 elever (specialklasserna 
är inte medräknade, ytterligare 21 elever).

Föredraganden föreslår att antalet nybörjarplatser vid de svenska
gymnasierna läsåret 2018–2019 fastställs enligt rektorernas förslag.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 22
Flytt av årskurs 6 i Zacharias Topeliusskolan till Munksnäs-enheten 
6–9 i Hoplaxskolan

HEL 2017-012016 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att årskurs 6 i allmänundervisning i 
Zacharias Topeliusskolan förblir i denna enhet under läsåret 2018–
2019. Under året utvärderas hur flytten till Hoplaxskolan fungerat för de 
elever som flyttat ett år senare till Munksnäsenheten, varefter sektionen 
tar saken till ny behandling.

Behandling

Under diskussionen lade Martina Harms-Aalto understödd av Joakim 
Horsma fram följande motförslag: Svenska sektionen beslutar att års-
kurs 6 i allmänundervisning i Zacharias Topeliusskolan förblir i denna 
enhet under läsåret 2018–2019. Under året utvärderas hur flytten till 
Hoplaxskolan fungerat för de elever som flyttat ett år senare till 
Munksnäsenheten, varefter sektionen tar saken till ny behandling.

Beslutet fattades efter omröstning där motförslaget fick fem röster (Co-
well, Boldt, Horsma, Weckman, Harms-Aalto) och föredragningen tre 
röster (Lindström, Tyrväinen, Fredlund).

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Camilla Zakowski, specialplanerare, telefon: 310 44802

camilla.zakowski(a)hel.fi
Kristian Roos, specialplanerare, telefon: 310 80028

kristian.roos(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Bilagor

1 ZaTo_utlåtande.pdf
2 Hoplaxskolans utlåtande ZTop årskurs 6.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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Beslutsförslag

Svenska sektionen beslutar att årskurs 6 i allmänundervisning i Zacha-
rias Topeliusskolan (Stenbäcksgatan 14) flyttas till Hoplaxskolan, 
Munksnäs-enheten 6–9 på Solnavägen 18 från och med 1.8.2018 och 
att Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1–5.   

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2 i stadens förvaltningsstadga är det svenska sek-
tionen som beslutar om verksamhetsställen för skolor och om ordnan-
det och dimensioneringen av undervisningen vid enskilda skolor.

Sektorn för fostran och utbildning ser regelbundet över det svenska 
servicenätet i staden samt lokalanvändningen. Då servicenätet grans-
kas strävar sektorn efter att ordna en mångsidig undervisning av hög 
kvalitet, som flexibelt kan reagera på kommande förändringar. Den nya 
stadsstrategin för åren 2017–2021 betonar effektivering av lokalan-
vändningen och i enheterna betyder det att lokalerna används mer flex-
ibelt.

Enhetliga grundskolor i alla fyra upptagningsområden

I samband med en stor översyn av det svenska servicenätet år 2012 
beslutade utbildningsnämndens svenska sektion också att Zacharias 
Topeliusskolan då det gäller de högre årskurserna i den grundläggande 
utbildningen hör till Hoplaxskolans elevupptagningsområde. Då fördes 
också diskussioner om möjligheterna att skapa enheter med årskurser-
na 5–9 eller 6–9.

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola i västra området med verksam-
het på fem adresser. Skolan inrättades 1.8.2014 enligt beslut av stads-
fullmäktige (9.10.2013). Vid läsårsstarten i augusti 2017 inledde elever-
na i Hoplaxskolans årskurs 6 sitt läsår i det nyrenoverade huset på Sol-
navägen 18–20. I huset verkade redan då Hoplaxskolans årskurser 7–
9.  

En granskning av servicenätet i södra området 2015–2016 resulterade 
i ett stadsfullmäktiges beslut (15.6.2016) om sammanslagning av tre 
skolor till en enhetlig grundskola, Grundskolan Norsen från 1.8.2017, 
där en av enheterna omfattar årskurserna 5–9 och två av enheterna 
förskola och årskurserna 1–4. I Grundskolan Norsen inledde alltså års-
kurserna 5–6 i år sitt läsår på Unionsgatan 2 tillsammans med skolans 
årskurser 7–9.
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Från och med läsåret 2017–2018 finns det alltså en enhetlig svensk 
grundskola i alla fyra elevupptagningsområden i Helsingfors.

Årskurs 6 i Zacharias Topeliusskolan

Zacharias Topeliusskolans verksamhet omfattar allmänundervisning 
(Aina-enheten), specialundervisning (Toini-enheten) och sjukhusunder-
visning (Eva-enheten). 

Föredraganden föreslår att eleverna i allmänundervisning i Zacharias 
Topeliusskolan från och med 1.8.2018 ska flytta till Munksnäs-enheten 
6–9 i Hoplaxskolan då de börjar i årskurs 6. Eleverna i Zacharias Tope-
liusskolans Toini-enhet stannar kvar i skolhuset vid Stenbäcksgatan 14. 
De elever som går i Eva-enheten får undervisning enligt det individuella 
behov de har. Eva-enhetens elever integreras i sin närskola då de är 
redo för det.

Svenska servicehelheten har bett direktionerna för Zacharias Topelius-
skolan och Hoplaxskolan ge ett utlåtande om den föreslagna flytten av 
årskurs 6. Direktionernas utlåtande är bilagor till ärendet. 

Direktionen för Zacharias Topeliusskolan ställer sig kritisk till en flytt av 
årskurs 6 eleverna till Hoplaxskolan. Direktionen säger att eleverna i 
årskurs 6 också i Zacharias Topeliusskolan undervisas av ämneslärare 
vid sidan av sin klasslärare. Vidare framhåller man att specialklasser-
nas elever har eleverna i allmänundervisning som stöd och förebilder. 
När det gäller Eva-enhetens elever påpekar direktionen att skolan ut-
vecklat ett arbetssätt som inkluderar eleverna i allmänundervisningen.

Föredragande konstaterar att det när det gäller ämneslärare i de lägre 
årskurserna inom den grundläggande utbildningen oftast handlar om 
klasslärarnas specialiseringar. Utbildade ämneslärare med fördjupning 
i sitt ämne är inte samma sak. Vidare konstaterar föredraganden att 
samarbetet mellan eleverna i specialklass i fortsättningen kan förverkli-
gas genom tät kontakt och samarbete med Hoplaxskolans elever och 
Zacharias Topeliusskolans övriga elever. Likaså kan det arbetssätt 
med inkludering i allmänundervisningen som skolan utvecklat för Eva-
eleverna fortsätta i årskurserna 1–5.

Hoplaxskolans direktion är positivt inställd och ser den mjukare över-
gången mellan årskurs 6 och årskurs 7 som den viktigaste motivering-
en.

Pedagogiska motiveringar
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I enlighet med den nya läroplanen bör metoderna för delaktighet och 
påverkan planeras tillsammans med eleverna och utvärderas regelbun-
det. Det är därmed pedagogiskt motiverat att förenhetliga servicen in-
om området för alla sjätteklassare så att det skapas en gemensam 
lärmiljö, där eleven aktivt själv styr och reflekterar över sitt lärande och 
tar ansvar för sin lärprocess. Det möjliggör också ett större utbud av 
valfria ämnen. Läroplanen kan genomföras likvärdigt för hela årskullen 
inom området.

Övergången mellan årskurserna 6 och 7 stöds starkt i enlighet med lä-
roplanen för den grundläggande utbildningen i Helsingfors. Målet i läro-
planen är att säkra en enhetlig lärostig genom den grundläggande ut-
bildningen och utgångspunkten är att eleven får möjligheten att bereda 
sig för övergången och bekanta sig med hur undervisningen i årskur-
serna 7–9 fungerar. 

För att förbereda övergången ska eleverna ges möjligheten att bekanta 
sig med olika lärares undervisning samt få erfarenhet av att delta i olika 
gruppers verksamhet. Områdets samtliga elever i årskurs 6 stöds un-
der det första året i Hoplaxskolan av klassläraren och på detta sätt kan 
man försäkra sig om att nivåövergången blir smidig och trygg. 

Eleverna undervisas i en del ämnen av ämneslärare. Särskilt språkstu-
dierna, men också studier i naturvetenskapliga ämnen kan förväntas 
dra nytta av detta, dels genom ämneslärarnas specialkunnande, dels 
genom tillgången till särskilda undervisningsrum för specifika ämnen. 
Inom den helhetsskapande undervisningen studerar eleverna olika au-
tentiska fenomen över läroämnesgränserna och eleverna i årskurs 6 
har möjlighet att lära sig också tillsammans med äldre elever och kan 
fördjupa sina kunskaper i bredare nätverk. Pedagogiskt utbyte mellan 
klass-, ämnes- och speciallärare möjliggörs även i högre grad.  

Det stöd eleverna eventuellt kommer att behöva i de olika ämnena i 
årskurserna 7–9 kan planeras, förverkligas och uppföljas bättre än tidi-
gare i och med att elevvården blir mer lättillgänglig för eleverna i års-
kurs 6 då skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen bildar ett 
team och finns i samma byggnad. 

Det är också pedagogiskt motiverat att förenhetliga och utveckla be-
dömningen i området för alla i årskurs 6 så att de får en likvärdigt 
mångsidig, positiv och realistisk respons som både stöder lärandet och 
vidgar intresseområdena. Detta sker bäst då eleverna delar lärmiljö 
samt använder likartade arbetssätt och metoder.

Sedan augusti 2017 har Hoplaxskolans årskurs 6 verkat tillsammans 
med årskurserna 7–9. Starten har varit god. Goda erfarenheter har 
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man fått också av andra tidigare eller nuvarande liknande lösningar så-
väl i huvudstadsregionen som i andra delar av landet. Hoplaxskolans 
skolbyggnad vid Solnavägen är nyrenoverad och lärmiljön är väl förbe-
redd för att ta emot eleverna i årskurs 6 från Zacharias Topeliusskolan. 
Det vore inte mer än rättvist att också eleverna i sexan i Zacharias To-
peliusskolan får samma möjligheter samtidigt som de andra sexorna i 
området. 

Konsekvenser för personalen

Enligt stadens personalstrategi tryggas tillsvidare anställda fast anställ-
ning. Alla tjänster och befattningar är inrättade i Helsingfors stad vilket 
innebär att personalen har ett anställningsförhållande till staden, inte till 
den enskilda enheten. I enlighet med stadens samarbetsförfarande ska 
samarbetsförfarande av personalen inledas innan beslut har fattats. In-
nan eventuella beslut verkställs kommer personalen att höras både i 
grupp och på individnivå.

Klasslärare:

Enligt förslaget ska årskurs 6 flyttas till Hoplaxskolan. Eftersom samtli-
ga klasslärartjänster i Zacharias Topeliusskolan är besatta med ordina-
rie personal kommer en klasslärare att byta arbetsplats.

Samtliga i personalen vid Zacharias Topeliusskolan kallades till ett 
samarbets- och informationsmöte 6.10.2017. Om det finns lärare som 
ser detta som en möjlighet till nya utmaningar och frivilligt flyttar tas det 
i beaktande, i annat fall följer man de principer som gäller vid arbets-
platsbyten för lärare – d.v.s. den som arbetat kortast tid som behörig lä-
rare måste byta.

I skolor med allmänundervisning i årskurserna 1–6 är det klasslärare 
som undervisar i samtliga ämnen. Också i Munksnäs-enheten 6–9 i 
Hoplaxskolan undervisas årskurs 6 av klasslärare, men om klasslärar-
na så önskar kan de få undervisa i årskurserna 7–9. Föredraganden 
konstaterar att eleverna i årskurs 6 i Hoplaxskolan har en större möjlig-
het att få undervisning av en ämneslärare än i Zacharias Topeliussko-
lan.

Ledarskapet:

En flytt av en årskurs kommer inte att inverka markant på ledarskapet 
eller dess resurser i någondera skolan. Rektorn i Hoplaxskolan har fler 
klasslärartjänster obesatta och det finns därför möjligheter att förhandla 
om i vilken av de fem enheterna klassläraren ska placeras.
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Övriga yrkesgrupper:

Placeringarna för de övriga yrkesgrupperna (t.ex. speciallärare, assi-
stenter) i skolorna ses över varje läsår och justeras vid behov.

Elevantalet i respektive skola läsåren 2017–2018 och 2018–2019

Läsåret 2017–2018 har Zacharias Topeliusskolan totalt 182 elever. 
Skolans verksamhet innefattar allmänundervisning i årskurserna 1–6 
samt specialundervisningsklasser i årskurserna 1–9. Stadens sjukhus-
undervisning administreras också av skolan.

Eleverna i årskurs 6 i Zacharias Topeliusskolans allmänundervisning 
kommer läsåret 2018–2019 att vara 19 stycken. Årligen är elevantalet i 
Zacharias Topeliusskolans årskurs 6 mellan 15–25 elever.

Läsåret 2017–2018 har Hoplaxskolan totalt 646 elever i årskurserna 1–
9, förskolan inräknad. Det totala elevantalet i Hoplaxskolan kommer 
läsåret 2018–2019 att vara 657 elever i årskurserna 1–9, förskolan in-
räknad.

Läsåret 2017–2018 har Munksnäs-enheten 6–9 i Hoplaxskolan 259 
elever. Inför läsåret 2018–2019 kommer elevantalet i skolhuset att upp-
gå till 253 elever. Med Zacharias Topeliusskolans elever i årskurs 6 blir 
elevantalet 273 elever i Munksnäs-enheten 6–9 i Hoplaxskolan läsåret 
2018–2019.

Munksnäs-enheten 6–9 på Solnavägen 18 har läsåret 2017–2018 ca 
12 m²/elev. Ifall Zacharias Topeliusskolans åk 6 elever flyttar till Solna-
vägen kommer lokalen att ha ca 11,2 m²/elev. För Zacharias Topelius-
skolans del har skolan nu ca 11,3 m²/elev (läsåret 2017–2018). Om 
eleverna i årskurs 6 flyttar till Solnavägen 18 kommer Zacharias Topeli-
usskolan att ha ca 12 m²/elev. 

Elever i skolupptagningsområdet

De elever som nu går i Zacharias Topeliusskolan och börjar i åk 6 hös-
ten 2018 kommer att få en aning längre skolväg. Skolvägen kommer att 
vara i snitt ca 2,8 kilometer mellan hemmet och Solnavägen.

Enligt grunderna för antagning till de svenska grundskolorna i Helsing-
fors garanteras eleven alltid en plats i sin närskola, men kan enligt vis-
sa kriterier få plats i en annan skola. De enstaka elever som genom 
andrahandsantagning har fått plats i Zacharias Topeliusskolan, ges 
möjlighet att välja ifall de vill fortsätta till årskurs 6 i sin närskola eller till 
Munksnäs-enheten 6–9 i Hoplaxskolan.
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Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Camilla Zakowski, specialplanerare, telefon: 310 44802

camilla.zakowski(a)hel.fi
Kristian Roos, specialplanerare, telefon: 310 80028

kristian.roos(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Bilagor

1 ZaTo_utlåtande.pdf
2 Hoplaxskolans utlåtande ZTop årskurs 6.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 23
Placeringen av verksamheten i årskurserna 7–9 i Eva-enheten vid 
Zacharias Topeliusskolan

HEL 2017-012017 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att verksamheten i årskurserna 7–9 i 
Eva-enheten vid Zacharias Topeliusskolan flyttas till Helsingfors Arbis 
lokaler vid Dagmarsgatan 3 från och med 1.8.2018.   

Vidare uppmanar sektionen lokaltjänsterna vid sektorn för fostran och 
utbildning att säga upp Eva-enhetens hyreskontrakt på Mannerheimvä-
gen 97, från och med 1.7.2018.    

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänsterna, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 320 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Bilagor

1 ZaTo_utlåtande.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2 i stadens förvaltningsstadga är det svenska sek-
tionen som beslutar om verksamhetsställen för skolor.   

Sektorn för fostran och utbildning ser regelbundet över det svenska 
servicenätet i staden samt lokalanvändningen. Då servicenätet grans-
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kas strävar sektorn efter att ordna en mångsidig undervisning av hög 
kvalitet, som flexibelt kan reagera på kommande förändringar.  

Den nya stadsstrategin för åren 2017–2021 betonar effektivering av lo-
kalanvändningen och i enheterna betyder det att lokalerna används 
mer flexibelt. Helsingfors står för likvärdiga möjligheter och detta säker-
ställs genom att stadens lokaler är enkla och trygga att använda för ut-
bildnings-, medborgar- och kulturverksamhet. I Helsingfors utnyttjas he-
la staden som ett rum för lärande i alla åldrar. I Helsingfors har barn 
och unga trygga och sunda lärmiljöer.  

Zacharias Topeliusskolans verksamhet omfattar allmänundervisning 
(Aina-enheten), specialundervisning (Toini-enheten) och sjukhusunder-
visning (Eva-enheten). Sjukhusundervisningen blev en del av skolan i 
samband med en stor översyn av det svenska servicenätet år 2012. Då 
slogs dåvarande sjukhusskolan Ulfåsaskolan ihop med Zacharias To-
peliusskolan från 1.8.2013 enligt beslut av stadsfullmäktige 
(14.11.2012). I dag verkar Eva-enhetens årskurser 1–6 i skolhuset vid 
Stenbäcksgatan 14, medan årskurserna 7–9 för närvarande verkar i 
Folkhälsans hus vid Mannerheimvägen 97.   

Svenska servicehelheten har utrett möjligheterna att placera årskurser-
na 7–9 i någon av stadens egna lokaler. Möjligheten att flytta årskur-
serna till skolhuset vid Stenbäcksgatan 14 sågs inte som ändamålsen-
ligt med hänsyn till verksamhetens art och elevernas behov. Däremot 
visade sig Arbis lokaler vara betydligt mer lämpade för verksamheten i 
årskurserna 7–9.   

Direktionen för Zacharias Topeliusskolan har på begäran gett ett utlå-
tande i ärendet.

Direktionen ser det som positivt att flytta Eva-enhetens högre årskurser 
till Arbis lokaler på Dagmarsgatan, även om direktionen i första hand 
helst ser att verksamheten fortsätter i sina nuvarande lokaler. Svenska 
servicehelheten har tillsammans med Arbis rektor och sakkunniga be-
sökt Dagmarsgatan och bekantat sig med de aktuella lokalerna. Före-
draganden konstaterar att eleverna ryms in i Arbis samt att de kommer 
att ha tillgång till rum som stöder deras inlärning. 

Eva-enheten årskurserna 7-9

Eleverna i Eva-enhetens årskurser 7–9 har alla individuella orsaker till 
varför de går skola i Eva-enheten istället för sin närskola.  Eleverna har 
oftast ett skolmisslyckande bakom sig. Samtliga elever har beslut om 
särskilt stöd och en regelbunden vårdkontakt. Målet är att eleverna ska 
flytta tillbaka till sin närskola i något skede, men det finns också sådana 
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elever som går hela sjuan till nian i Eva- enheten. Eleverna ska helst 
själva ha en önskan att gå i Eva-enheten. Eva-enheten har möjlighet 
att erbjuda undervisning i mindre grupper med starkare vuxenstöd.  
  

Uppdraget för undervisningen i årskurserna 7–9 

Det särskilda uppdraget i årskurserna 7–9 är att handleda och stödja 
eleverna under deras intensiva utvecklingsfas, se till att de slutför den 
grundläggande utbildningens lärokurs och uppmuntra alla elever att 
fortsätta studera. Det är särskilt viktigt att varje elev får så bra förutsätt-
ningar som möjligt för att studera efter den grundläggande utbildningen 
och kunna fatta realistiska och kunskapsbaserade beslut. 

Pedagogiska motiveringar

Individuella pedagogiska lösningar ger eleverna upplevelser av att lyc-
kas och därmed en vilja att utveckla det egna kunnandet. En välfunge-
rande lärmiljö stödjer elevernas delaktighet och hjälper dem att planera 
personliga lärstigar. Lärmiljöerna bildar en mångsidig och flexibel peda-
gogisk helhet. Eleverna i Eva-enheten behöver hemklassrum där de 
har sin egen plats och där de känner sig trygga. För att förbereda ele-
verna att fungera i samhället är det optimalt med alla ämnesrum Arbis 
erbjuder i ett och samma hus. 

Eleverna har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att de 
ska kunna delta i undervisningen. Elevvård innebär att främja och upp-
rätthålla elevernas studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, 
sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för 
dessa i skolan. Elevvården i den grundläggande utbildningen och pla-
nerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerande-
vård. 

Syftet med olika pedagogiska lösningar i specialundervisningen är i 
första hand att säkerställa elevernas lärande. Förutom pedagogiska 
lösningar kring inlärningsstöd i specialundervisningen har eleverna ock-
så rätt till övrigt stöd i skolgången. 

Eva-enheten har för tillfället ganska lite samarbete med andra 6–9- el-
ler 7–9-skolor. Personalen har deltagit i vissa möten i Hoplaxskolan. Då 
Eva-enhetens årskurser 7–9 fysiskt finns på Arbis, möjliggörs ett peda-
gogiskt utbyte mellan lärarna i Arbis och i Eva-enheten. Eleverna i Eva-
enheten har också möjlighet att dra nytta av de specialkompetenser 
som lärarna på Arbis har.

Ur elevens synvinkel
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Eva-enhetens elever har fortsättningsvis möjlighet att få undervisning i 
mindre grupper och få individuellt stöd enligt det behov de har.  

I Arbis lokaler, har eleverna tillgång till flera olika specialrum och stöd 
av bekanta vuxna och klasskamrater. Samarbetet mellan hem och sko-
la betonas ännu mer i den verksamhet Eva-enheten driver för att ele-
verna ska känna sig trygga. Arbis läge är bra och eleverna har lätt att 
komma till skolan.

Elevantal och lokaler

Elevantalet i årkurserna 7–9 i Eva-enheten har de senaste åren varie-
rat mellan 10 och 15 per läsår. Det pågående läsåret 2017–2018 har 
Eva-enheten 11 elever i årskurserna 7–9. Upptagningsområdet för 
Eva-enheten är hela Helsingfors. 

Fördelen med att flytta Eva-enhetens verksamhet i årskurserna 7–9 till 
Arbis lokaler är att lärmiljöerna där är mångsidigare och verksamheten 
kan regelbundet använda sig av olika undervisningsrum, såsom gym-
nastiksal, handarbetssal, datasal, slöjdsal, undervisningskök och biblio-
tek. Redan nu har eleverna använt sig av Arbis undervisningskök en 
gång i veckan så miljön på Arbis är bekant för Eva-enhetens 7–9-ele-
ver.  

Arbis lokaler är nyrenoverade och lämpliga också för det behov som 
verksamheten i årskurserna 7–9 i Eva-enheten har. Föredraganden 
konstaterar att det med hjälp av en noggrann schemaläggning och en 
effektiv användning av hela byggnaden finns plats för Eva-enheten, 
som kan få både hemklassrum och tillgång till flera olika specialrum. 
De övriga faciliteterna är tillräckliga med tanke på Eva-enhetens verk-
samhet.

Ekonomiska motiveringar

Lokalen på Mannerheimvägen 97 hyrs ut av Folkhälsan Välfärd Ab och 
uppsägningstiden för hyreskontraktet är 6 månader. Hyreskostnaden 
för Eva-enhetens lokal är på årsbasis ca 44 500 euro. Inbesparingen 
för året 2018 skulle vara 17 500 euro. 

Hyreskostnaden för det nyrenoverade huset på Dagmarsgatan är ca 
80 000 euro i månaden som på årsbasis är ca 960 000 euro.

Personal

Samtliga lärare som är placerade på Mannerheimvägen kommer att 
flytta till Arbis på Dagmarsgatan 3. Eftersom det inte är en flytt mellan 
två skolor behöver inga beslut fattas om tjänsternas placering. Eva-en-
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hetens årskurser 7–9 hör fortsättningsvis administrativt under rektorn 
för Zacharias Topeliusskolan. Personalen i denna enhet hörs av rek-
torn. Resursmässigt har flytten ingen betydelse för ledarskapet ef-
tersom situationen är lik den som den är idag.

Föredraganden föreslår med hänvisning till ovanstående motiveringar 
att verksamheten i Eva-enhetens årskurser 7–9 placeras i Helsingfors 
Arbis lokaler vid Dagmarsgatan 3 från 1.8.2018.  

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänsterna, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 320 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Bilagor

1 ZaTo_utlåtande.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

§ 15 och 16 i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: § 136 i kommunallagen

2
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

§ 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
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ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Martina Harms-Aalto
ordförande

Ann Holm-Dellringer
protokollförare
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