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§ 15
Ändring av läroplanen för gymnasieutbildning för ungdomar och 
vuxna

HEL 2018-005358 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att enligt Utbildningsstyrelsens föreskrif-
ter (OPH-887-2018 och OPH-886-2018) ändra läroplanen för gymnasi-
eutbildning för ungdomar och vuxna så att det i avgångsbetyget från 
gymnasiet från och med 1.8.2018 antecknas ”Gymnasiets lärokurs pla-
ceras på nivå fyra i den nationella referensramen för examina och övri-
ga samlade kompetenser och i den europeiska referensramen för exa-
mina”.

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

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kap. 15 § 2 mom. 2.1. i Helsingfors stads förvaltningsstadga är 
det svenska sektionen som godkänner läroplanen på stadsnivå.

Utbildningsstyrelsen har beslutat att till förteckningen över vad gymna-
siets betyg ska innehålla för uppgifter i kapitel 6.5 Betyg och betygsan-
teckningar i Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 foga följande 
strecksats: 

I avgångsbetyget från gymnasiet antecknas: ”Gymnasiets lärokurs pla-
ceras på nivå fyra i den nationella referensramen för examina och övri-
ga samlade kompetenser och i den europeiska referensramen för exa-
mina”.

Föredragande
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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
.


