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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
.


