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§ 14
Helsingfors arbis verksamhetsberättelse över kalenderåret 2017
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Beslut

Svenska sektionen antecknade verksamhetsberättelsen för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, chef för den fria utbildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 
70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Verksamhetsberättelse_2017

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Arbis genomförde år 2017 sitt 103:e verksamhetsår. Året präglades av 
stora förändringar; dels blev den grundläggande reparationen färdig 
och verksamheten flyttade i augusti tillbaka till Dagmarsgatan, dels in-
nebar stadens organisationsreform omvälvande förändringar också i 
Arbis organisationsstruktur. 

Vårterminen avverkades på Sturegatan och i Stoa i Östra centrum. Nytt 
under våren var bl.a. en mat- och kulturmässa, där Arbis integrations-
studerande presenterade sitt land och bjöd på läckerheter från sin kul-
tur. Höstterminen inleddes med en välbesökt invigningsvaka, där det 
bjöds på smakprov ur höstens kursutbud och guidade rundturer i huset. 

Antalet kursdeltagare som hade sjunkit under tiden på Sturegatan öka-
de något under hösten men nådde inte upp till siffrorna före exilen. De 
bindande målen på 22 500 lektioner och 6300 individuella studerande 
uppnåddes dock med råge: institutet förverkligade 23 869 lektioner och 
antalet studerande uppgick till 6523. 
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Språk var fortsättningsvis den största ämnesgruppen med 39 % av to-
talantalet timmar, varav en stor del utgjordes av svenska för invandra-
re. Utgående från deltagarantalet var motion och hälsa lika stort som 
språk, dvs. 26 %. Andelen män steg till 33,9 %, en i nationellt perspek-
tiv hög procent. 

60 % av kursdeltagarna utgjordes av personer i yrkeslivet, dvs. 24–64-
åringar, 10 % av barn och ungdomar och 30 % av över 64-åringar. Den 
största enskilda åldersgruppen var 70–74-åringar , tätt följd av 30–34-
åringar.
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