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§ 26
Det maximala antalet platser för antagningen till påbyggnadsunder-
visningen i årskurs 10 läsåret 2018–2019

HEL 2017-013320 T 12 01 00

Beslut

Svenska sektionen beslutade att det maximala antalet platser för an-
tagningen till påbyggnadsundervisningen i årskurs 10 i Åshöjdens 
grundskola läsåret 2018–2019 är 18 elevplatser.

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

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.

Utbildningsnämndens svenska sektion gav 3.4.2008 (§ 32) Åshöjdens 
grundskola i uppdrag att fr.o.m. läsåret 2008–2009 ordna påbyggnads-
undervisning i årskurs 10, vid behov i 2 basgrupper. Åshöjdens grund-
skola har därefter haft mellan 12 och 30 elever per läsår i årskurs 10. 
Läsåret 2017–2018 är antalet elever i påbyggnadsundervisningen 11 
stycken. Antalet elever som gick ut åk 9 läsåret 2016–2017 var 356 
elever. Antalet elever som går ut åk 9 läsåret 2017–2018 är totalt 327 
elever. 

Utgående från den erfarenhet som finns av årskurs 10 i Åshöjdens 
grundskola föreslår föredraganden att det maximala antalet platser för 
läsåret 2018–2019 uppgår till 18 platser.
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Ansökan till påbyggnadsundervisningen sker via www.studieinfo.fi 

Svenska sektionen ser årligen att över antalet platser för antagningen 
till årskurs 10.

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
.


