
Helsingfors stad Protokoll 8/2018
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

13.11.2018

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 51300 Töysägatan 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 51 Telefax Moms nr

+358 9 86390 FI02012566

Tid 13.11.2018 kl. 16:00 - 17:25

Plats Töysägatan 2 D

Närvarande

Ledamöter

Harms-Aalto, Martina ordförande
Boldt, Hildur
Hellman, Veera anlände kl. 16:12, frånvarande: 38§
Horsma, Joakim
Lindström, Nora
Palmén, Karin
Tyrväinen, Theo
Cowell, Maria-Elena ersättare

anlände kl. 16:07, frånvarande: 38§
Fredlund, Maarit ersättare

Övriga

Grönholm, Niclas direktör för den svenska servicehel-
heten

Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
avlägsnade sig kl. 17:01

Ahlskog, Mia chef för småbarnspedagogiken
Rönnholm, Niclas chef för den grundläggande utbild-

ningen
Thors, Moa chef för den fria bildningen och gym-

nasieutbildningen
Tirronen, Jenni chef för sakkunnig- och kontorst-

jänster
Lindh, Maria informatör
Michelsson, Mariella ledningens assistent

Ordförande

Martina Harms-Aalto 38-48 §

Föredragande

Niclas Grönholm direktör för den svenska servicehel-
heten
38-48 §
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Protokollförare

Mariella Michelsson ledningens assistent
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§ 38
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
samtidigt välja ledamöterna Theo Tyrväinen och Hildur Boldt till proto-
kolljusterare och Joakim Horsma till ersättare för dessa.

Behandling

Ordförande föreslog att Hildur Boldt väljs till protokolljusterare då Veera 
Hellman inte var närvarande vid mötets början. Samtidigt föreslogs Jo-
akim Horsma till ersättare.

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 Veera Hellman och Theo Tyrväinen till pro-
tokolljusterare och Hildur Boldt 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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§ 39
Meddelanden

Beslut

Svenska sektionen antecknar informationen för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktören för den svenska servicehelheten informerar om aktuellt.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 40
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sam-
manträdena våren 2019 och framläggning av sektionens protokoll

HEL 2018-010535 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande dagar kl. 
16.00:

tisdag 5.2.2019 
tisdag 19.3.2019 kl 18.00
tisdag 23.4.2019
tisdag 21.5.2019 
torsdag 13.6.2019

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 ändrade sitt förslag till den del att mötet tisdag 
19.3.2019 börjar kl. 18.00 då finska sektionen sammanträder samma 
dag kl. 16.30.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(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 5.2.2019 
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tisdag 19.3.2019
tisdag 23.4.2019
tisdag 21.5.2019 
torsdag 13.6.2019

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
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 41
Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasi-
erna läsåret 2019–2020

HEL 2018-010496 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen fastställer loven och arbetstiderna läsåret 2019–
2020 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors enligt 
följande:

Höstterminen 13.08.2019-20.12.2019
Höstlovet 17.10.2019-18.10.2019
Jullovet 21.12.2019-06.01.2020
Vårterminen 07.01.2020-30.05.2020
Sportlovet 17.02.2020-21.02.2020

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.

Svenska sektionen föreslår att beslutet om kortare höstlov i de svenska 
skolorna följs upp med en statistik av frånvaron under höstlovsveckan.

Behandling

Under diskussionen föreslog Martina Harms-Aalto följande tillägg till 
beslutet: "Svenska sektionen föreslår att beslutet om kortare höstlov i 
de svenska skolorna följs upp med en statistik av frånvaron under höst-
lovsveckan."

Tillägget godkändes enhälligt.

Protokollföraren korrigerade årtalet i jullovet från 2019 till 2020.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänster, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det är sektionerna vid nämnden för fostran och utbildning som för re-
spektive språkgrupps del beslutar om tidpunkterna för skolstarten, lo-
ven och eventuella lediga dagar inom förskoleundervisningen, vid sko-
lorna och läroanstalterna, eller godkänner de grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta. (Helsingfors stads förvaltningsstad-
ga, 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 2019–2020 infaller alla tre dagarna på en annan vardag 
än lördag. Skolarbetet omfattar alltså 187 vardagar. 

Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22 (förordning-
en om grundläggande utbildning, § 7). Läsåret 2019–2020 är den sista 
vardagen vecka 22 lördag 30.5.2020.

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 tre al-
ternativa förslag till lov och arbetstider för nästa läsår. 
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Alternativ 1: en veckas höstlov vecka 42, läsårsstart torsdag 8.8 och 
långt jullov med vårterminsstart tisdag 7.1. 

Alternativ 2: en veckas höstlov vecka 42, läsårsstart måndag 12.8 och 
kort jullov med vårterminsstar torsdag 2.1. 

Alternativ 3: höstlov två dagar, läsårsstart tisdag 13.8 och långt jullov 
med vårterminsstart tisdag 7.1.

Alla sjutton direktioner skickade in sin åsikt. Fjorton av dem föreslår det 
tredje alternativet med två dagars höstlov, skolstart 13.8 och vårter-
minsstart 7.1. 

Enligt direktionsutlåtanden önskar eleverna i de flesta skolorna alterna-
tiv 3. 

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 
13.8, höstlov 17–18.10, jullov 21.12 – 6.1, sportlov 17–21.2 och läsårs-
slut 30.5.

Finska sektionen beslutade om loven och arbetstiderna i de finska 
grundskolorna och gymnasierna 6.11.2018 och slog då fast loven och 
arbetstiderna enligt alternativ 1, med en veckas höstlov, läsårsstart 
torsdag 8.8 och långt jullov med vårterminsstart måndag 7.1

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänster, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 42
Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det 
maximala antalet platser samt verksamhetstiderna för verksamhets-
året 2019–2020

HEL 2018-011313 T 05 01 06

Beslut

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

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Södra området

Cygnaeus förskola, Bangatan 8, 00120 Hfrs, 28 platser

Drumsö ls förskola, Tallbergsallén 12, 00200 Hfrs, 49 platser

Kronohagens förskola, Gengatan 7, 00170 Hfrs, 14 platser

Minerva förskola, Apollogatan 12, 00100 Hfrs, 49 platser; 
28 platser i den ena gruppen och 21 platser i den integrerade special-
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förskolegruppen (av vilka fem platser reserveras för barn med särskilt 
stöd från södra och västra Helsingfors)

Sammanlagt 140 platser

Västra området

Haga förskola, Stormyrvägen 22, 00320 Hfrs, 21 platser

Munksnäs ls förskola, Locklaisvägen 9a, 00330 Hfrs, 42 platser

Malmgårds förskola, Sorolavägen 2, 00420 Hfrs, 21 platser

Sockenstugans förskola, Kånalavägen 13 B, 00370 Hfrs, 14 platser

Toppans förskola, Stenbäcksgatan 14, 00250 Hfrs, 34 platser, 
varav 6 platser reserveras för en förskolegrupp för barn med förlängd 
läroplikt som studerar enligt verksamhetsområde

Sammanlagt 132 platser

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, 21 platser

Åshöjdens förskola, Göksgränden 3bB, 00500 Hfrs, 21 platser

Månsas ls förskola, Aspdungevägen 5, 00630 Hfrs, 21 platser

Sammanlagt 105 platser

Östra området

Daghemmet Pilten, Urfjällsstigen 6, 00840 Hfrs, 21 platser

Daghemmet Rastis, Fjärdstråket 6, 00980 Hfrs, 35 platser

Botby förskola, Blomängsvägen 2, 00900 Hfrs, 35 platser; 
21 platser i den integrerade specialförskolegruppen (av vilka 5 platser 
reserveras för barn med särskilt stöd från norra och östra Helsingfors) 
och 14 platser i den andra gruppen.

Domus förskola, Ståhlbergsvägen 2, Hfrs 00570, 14 platser

Sammanlagt 105 platser
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Föredragandes motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 1, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är det den svenska sektionen som för de svenska för-
skolornas del fastställer de enheter i vilka förskoleundervisning ges i 
daghem och skolor. Med stöd av moment 2, punkt 4 i samma paragraf 
beslutar sektionen om verksamhetstiderna inom förskoleundervisning-
en. 

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 2019–
2020, 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 2013 och på det faktiska anta-
let barn födda 2013 som är i svensk kommunal och privat småbarnspe-
dagogik i Helsingfors. Sammanlagt innebär det 482 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 2019-2020 under förutsätt-
ning att minst sju barn anmäls till förskoleundervisning på enheten i frå-
ga. På Daghemmet Landbos upptagningsområde finns i dagsläget inte 
tillräckligt antal barn för att bilda en förskolegrupp. De barn på upptag-
ningsområdet som ska börja sin förskoleundervisning garanteras en 
plats på annan för barnet lämplig förskola i staden.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 43
Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 läsåret 
2019–2020

HEL 2018-011306 T 12 01 00

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa följande maximala antal ele-
ver för antagningen till årskurs 1 läsåret 2019–2020 i respektive skola:

Botby grundskola: 43
Brändö lågstadieskola: 28
Degerö lågstadieskola: 24
Drumsö lågstadieskola: 63
Grundskolan Norsen: 73
Hoplaxskolan: 53
Kottby lågstadieskola: 32
Minervaskolan: 27
Månsas lågstadieskola: 17
Nordsjö lågstadieskola: 18
Staffansby lågstadieskola: 42
Zacharias Topeliusskolan, allmänundervisningen: 8
Zacharias Topeliusskolan, Toini-enheten: 9
Åshöjdens grundskola: 21
Östersundom skola: 12
Totalt: 470 elever

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.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 del beslutar om ordnandet och dimensioneringen av undervisning-
en vid enskilda skolor i enlighet med lagen om grundläggande utbild-
ning.

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 
in för att slå fast ett tak var att det hade rått oklarhet om antalet elever 
som kan antas till årskurs 1. Enligt de då gällande grunderna för ele-
vantagningen kunde elever från ett annat elevupptagningsområde an-
tas i en andrahandsantagning om det ansågs finnas plats efter första-
handantagningen, dvs. efter att de som bor inom skolans elevupptag-
ningsområde antagits. Antalet elever som kunde tas in utöver närskole-
eleverna definierades dock 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 öka tydligheten och därmed rättssäkerheten i 
antagningen.

Läsåret 2018–2019

Inför läsåret 2018–2019 slog svenska sektionen fast följande maximala 
antal elever för antagning till årskurs 1:

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, allmänundervisningen: 22
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Zacharias Topeliusskolan, Toini-enheten: -
Åshöjdens grundskola: 10
Östersundom skola: 8
Totalt: 431 elever

  

När läsåret inleddes var det totala antalet elever i årskurs 1 i de svens-
ka kommunala grundskolorna 439 elever, varav 13 elever var i special-
klass. Föredraganden konstaterar att det maximala antalet elever för 
antagning som svenska sektionen slog fast inför läsåret 2018–2019 var 
lämpligt. 

Läsåret 2019-2020

Det föreslagna maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 
läsåret 2019–2020 utgår från det aktuella barnantalet i de svenska 
kommunala förskolorna i staden och en prognos över svenskspråkigt 
registrerad befolkning i Helsingfors. Läsåret 2018–2019 finns det 467 
barn i de svenska kommunala förskolorna i Helsingfors. 

Enligt befolkningsprognosen finns det 423 svenskspråkigt registrerade 
barn som blir läropliktiga hösten 2019. Att antalet barn i de kommunala 
svenska förskolorna är högre än antalet svenskspråkiga barn enligt be-
folkningsstatistiken beror på att även en del barn med finska eller andra 
språk som modersmål söker sig till de svenska förskolorna. 

Inför läsåret 2019–2020 har den svenska servicehelheten vid sektorn 
för fostran och utbildning utgått ifrån att de elever som finns i de svens-
ka kommunala förskolorna i huvudsak går i sin närförskola läsåret 
2018–2019. Rektorerna har haft möjlighet att kommentera det föreslag-
na maximala antalet elever för antagningen och deras kommentarer 
har i mån av möjlighet beaktats. 

Till följd av det nya avtalet som Helsingfors stad ingått med andra kom-
muner om ordnande av grundläggande utbildning för elever som omfat-
tas av förlängd läroplikt och studerar enligt verksamhetsområde, fast-
ställs inför läsåret 2019-2020 även det maximala antalet elever för an-
tagningen till årskurs 1 i Zacharias Topeliusskolans Toini-enhet.

Svenska sektionen ser årligen över antalet platser för antagningen till 
årskurs 1. Elever som bor inom skolans elevupptagningsområde har 
alltid rätt till en plats i skolan, eftersom det är elevens närskola.

Föredragande
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direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 44
Det maximala antalet platser för antagning till åk 7 läsåret 2019-2020

HEL 2018-011308 T 12 01 00

Beslut

Svenska sektionen fastställer följande maximala antal elever för antag-
ning till årskurs 7 läsåret 2019–2020 i respektive skola:

Botby grundskola 78

Grundskolan Norsen  137

Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 79

Åshöjdens grundskola                        81 
(varav 18 platser är reserverade för den intensifierade musikundervis-
ningen)

Totalt                                                   375 elever

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.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
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Sedan läsåret 2012-2013 har svenska sektionen slagit fast ett tak för 
antagning till åk 7. Tanken med att slå fast ett tak för antagningen är att 
underlätta såväl antagningen av elever till årskurs 7 som planeringen 
av verksamheten samt att effektivera resursfördelningen. Genom att 
slå fast ett maximalt antal elever som kan antas vill man främja närsko-
leprincipen och öka tydligheten och därmed rättsäkerheten i antagning-
en.

Läsåret 2018-2019

Inför läsåret 2018–2019 slog svenska sektionen fast följande maximala 
antal elever för antagning till årskurs 7: Botby grundskola 80, Grund-
skolan Norsen 109, Hoplaxskolan Munksnäs-enheten 65, Åshöjdens 
grundskola 90.

När läsåret inleddes hade respektive skola följande antal elever i års-
kurs 7: Botby grundskola 77, Grundskolan Norsen 122 varav 5 i speci-
alklass, Hoplaxskolan Munksnäs-enheten 60, Åshöjdens grundskola 
78. 

Föredragande konstaterar att det maximala antalet platser för antag-
ning som svenska sektionen slog fast inför läsåret 2018-2019 var lämp-
ligt. 

Läsåret 2019-2020

Förslaget inför läsåret 2019–2020 utgår från elevantalet i årskurs 6 i de 
svenska kommunala grundskolorna, vilket läsåret 2018-2019 uppgår till 
379 elever (varav 13 elever är i specialklass). Det nuvarande antalet ut-
socknes elever i skolorna och antalet elever som antagits på basis av 
lämplighetstest har inkluderats i beräkningarna. 

Föredraganden föreslår följande antal platser för respektive skola läså-
ret 2019–2020: Botby grundskola 78, Grundskolan Norsen 137, 
Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 79, Åshöjdens grundskola 81. 

I Åshöjdens grundskola verkar Helsingfors stads enda svenskspråkiga 
musikklasser fr.o.m. augusti 2014. Eleverna väljs in till den intensifiera-
de musikundervisningen efter lämplighetstest till åk 3 och åk 7. Därav 
reserveras 18 platser av det maximala antalet elever för antagning till 
årskurs 7 i Åshöjdens grundskola till den intensifierade musikundervis-
ningen.  

Det föreslagna maximala antalet elever skulle innebära 19-20 ele-
ver/grupp. Svenska sektionen ser årligen över antalet platser för antag-
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ningen till årskurs 7 för att anpassa antalet platser enligt årskullarnas 
storlek.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 45
Det maximala antalet platser för antagningen till påbyggnadsunder-
visningen i årskurs 10 läsåret 2019-2020

HEL 2018-011310 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 2019–2020 är 18 elevplatser.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.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 skolorna 
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 två basgrupper. Åshöjdens 
grundskola har därefter haft mellan 12 och 30 elever per läsår i årskurs 
10. Läsåret 2018-2019 är elevantalet 13. 

Antalet elever som gick ut åk 9 läsåret 2017-2018 var 327 elever. Anta-
let elever som går ut åk 9 läsåret 2018-2019 är totalt 349 elever. Utgå-
ende från den erfarenhet som finns av årskurs 10 i Åshöjdens grund-
skola föreslår föredraganden att det maximala antalet platser för läsåret 
2019–2020 bibehålls på samma nivå som föregående läsår och fast-
ställs till 18 platser.
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Ansökan till påbyggnadsundervisningen sker via www.studieinfo.fi. För 
att sektorn för fostran och utbildning i enlighet med ungdomsgarantin 
ska kunna trygga en studieplats för dem som går ut grundskolan ger 
svenska sektionen direktören för svenska servicehelheten befogenhet 
att vid behov inrätta en extra grupp för påbyggnadsundervisning.

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

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 46
Nybörjarplatserna i gymnasierna läsåret 2019-2020

HEL 2018-011311 T 12 01 00

Beslut

Svenska sektionen fastställer antalet nybörjarplatser i gymnasierna 
läsåret 2019-2020 enligt följande:

Brändö gymnasium        135

Gymnasiet Lärkan          135

Tölö gymnasium             133

Totalt                               403 nybörjarplatser

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.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-
sierna beslutar om ordnandet och dimensioneringen av undervisningen 
vid enskilda läroanstalter. 

Gymnasierektorerna har ombetts att komma in med förslag till antalet 
nybörjarplatser vid gymnasierna inför läsåret 2019-2020.

Rektorerna föreslår följande:

Brändö gymnasium 135

Gymnasiet Lärkan 135
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Tölö gymnasium 133

Totalt 403 nybörjarplatser

Det totala antalet studerande i gymnasierna skulle uppgå till följande:

Brändö gymnasium 409

Gymnasiet Lärkan 404

Tölö gymnasium 397

Utöver de ovan nämnda 397 studeranden som finns i Tölö gymnasium 
har gymnasiet även studerande vid vuxenlinjen, till vilken antagningen 
är kontinuerlig. 

Det sammanlagda antalet elever i årskurserna 9 och 10 det här läsåret 
(2018-2019) är 362 elever, varav åtta elever på specialklasser. 

Förra läsåret var antalet elever 348 elever, varav 21 elever på special-
klass. 

Föredraganden föreslår att antalet nybörjarplatser vid de svenska gym-
nasierna läsåret 2019–2020 fastställs enligt rektorernas förslag.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 47
Val av ledamöter (studerande) i direktionen för Gymnasiet Lärkan

HEL 2018-011279 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen befriar de studerandeledamöter som inte längre går 
i gymnasiet och utser nya ledamöter i direktionen för Gymnasiet Lärkan 
för den återstående mandatperioden enligt följande: Dan Cederlöf till 
ordinarie ledamot och Ronja Schalin till hans personliga ersättare samt 
Jakob Böök till personlig ersättare för den sittande ordinarie ledamoten 
Rufus Långbacka.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Studerandekåren har nominerat kandidater för valet av ledamöter i di-
rektionen i stället för dem som inte längre studerar i gymnasiet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 48
Flytt av Zacharias Topeliusskolans åk 6 elever till Hoplaxskolans 6–
9-enhet på Solnavägen 18–20

HEL 2017-012016 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att årskurs 6 i allmän undervisning i 
Zacharias Topeliusskolan (Stenbäcksgatan 14) flyttas till Hoplaxskolan, 
Munksnäs-enheten 6–9 på Solnavägen 18 från och med 1.8.2019 och 
att Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1–5.

Behandling

Under diskussionen lade Joakim Horsma fram följande motförslag: 
Svenska sektionen beslutar att årskurs 6 i allmänundervisning i Zacha-
rias Topeliusskolan inte flyttas till Hopalxskolans Munksnäs-enhet 6-9 
utan förblir i Zacharias Topeliusskolan.

Motförslaget fick inget understöd och förföll.

Joakim Horsma anmälde avvikande åsikt till beslutet med följande mo-
tivering:

"Jag motsätter mig mot beslutet att flytta Zacharias Topeliusskolans åk 
6 elever till Hoplaxskolan på basen av Zacharias Topeliusskolans di-
rektions utlåtande som för fram goda argument varför åk 6 borde stan-
na kvar i Zacharias Topeliusskolan. I och med att Zacharias Topelius-
skolan och Hoplaxskolan är två (2) skilda enheter (administrativt) anser 
jag att man skall lyssna på Zacharias Topeliusskolan önskan gällande 
detta."  

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänster, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Utlåtande Hoplaxskolan
2 Utlåtande Zacharias Topeliusskolan

Sökande av ändring
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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 och om ordnan-
det och dimensioneringen av undervisningen vid enskilda skolor. 

Sektorn för fostran och utbildning ser regelbundet över den svenska 
servicen, servicenätet samt lokalanvändningen i staden. Då servicenä-
tet granskas, strävar sektorn efter att ordna en mångsidig undervisning 
av hög kvalitet som flexibelt kan reagera på kommande förändringar. 
Stadsstrategin för åren 2017–2021 betonar användningen av autentis-
ka lärmiljöer och att lokalerna används mer flexibelt. 

Numera finns det en enhetlig grundskola i alla fyra upptagningsområ-
den.  

• 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 verk-
samhet på fem adresser. Skolan inrättades 1.8.2014 enligt beslut av 
stadsfullmäktige (9.10.2013). Sedan augusti 2017 går eleverna i 
Hoplaxskolans årskurs 6 tillsammans med årskurserna 7–9 i huset på 
Solnavägen 18–20. Huset är nyrenoverat.  

• En granskning av servicenätet i södra området 2015–2016 resultera-
de i ett stadsfullmäktigebeslut (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 går alltså årskur-
serna 5–6 tillsammans med årskurserna 7–9 i skolhuset på Unionsga-
tan 2. Från och med läsåret 2017–2018 finns det alltså en enhetlig 
svensk grundskola i alla fyra elevupptagningsområden i Helsingfors.  

• Den enhetliga grundskolan Åshöjdens grundskola verkar sedan länge 
i norra området. 
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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 1.8.2019 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 framhåller att special-
klassernas elever har eleverna i allmänundervisning som stöd och före-
bilder. Årskurserna 1–6 inom allmänundervisningen (Aina) har ett smi-
digt och etablerat samarbete med skolans två andra enheter (Eva och 
Toini). Direktionen påpekar att för att kunna integrera elever i allmänun-
dervisningen måste det finnas ett tillräckligt elevunderlag. Föredragan-
den konstaterar att det arbetssätt med inkludering i allmänundervis-
ningen som skolan utvecklat för Eva-eleverna kan likaså fortsätta i års-
kurserna 1–5. Samarbetet mellan eleverna i specialklass och allmänun-
dervisning kan också förverkligas genom tät kontakt och samarbete 
med Hoplaxskolans elever. 

Hoplaxskolans direktion är positivt inställd och ser den mjukare över-
gången mellan årskurs 6 och årskurs 7 som den viktigaste motivering-
en. Sedan augusti 2017 har Hoplaxskolans årskurs 6 verkat tillsam-
mans med årskurserna 7–9. Direktionen konstaterar att de motiveringar 
som lagts fram har visat sig att fungera i praktiken. Skolledningen i 
Hoplaxskolan anser att Hoplaxskolan, med alla områdets sexor, kunde 
bli en välfungerande pedagogisk helhet.

Goda erfarenheter har man fått också av andra tidigare eller nuvarande 
liknande lösningar såväl i huvudstadsregionen som i andra delar av 
landet.  

Föredraganden konstaterar att Zacharias Topeliusskolan har många 
olika slags verksamheter och alla verksamheter behöver ändamålsenli-
ga rum. Förskolan kommer att ha 21 elever under läsåret 2019–2020, 
vilket betyder att förskoleverksamheten behöver fler rum. Sedan au-
gusti 2018 har det ordnats förskoleverksamhet för förskolebarn med 
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funktionsnedsättning. Den gruppen behöver få ta del av olika terapiut-
rymmen, vilket inte för tillfället varit möjligt i skolan.  

Pedagogiska motiveringar

Stadens strategi – enhetlig lärstig

I enlighet med läroplanen för den grundläggande utbildningen strävar 
Helsingfors stad efter en enhetlig lärstig där utgångspunkten är det livs-
långa lärandet. För att kunna förverkliga detta bör de traditionella ni-
våövergångarna ses över. Målet är att säkerställa en smidig och trygg 
övergång där eleverna bereds möjlighet att bekanta sig med hur under-
visningen i årskurserna 7–9 fungerar samt med den lärmiljö, den verk-
samhetskultur och den personal som finns i de högre årskurserna. 

Eleverna i årskurs 6 stöds under det första året i Hoplaxskolan av 
klassläraren och på detta sätt kan man försäkra sig om att nivåöver-
gången blir så smidig och trygg som möjligt. Klassläraren och den 
mångprofessionella personalen ansvarar för att eleverna får det stöd 
och den individuella handledning de behöver. Det stöd som eleverna 
eventuellt kommer att behöva i årskurserna 7–9 kan planeras, förverkli-
gas och uppföljas bättre än tidigare i och med att elevvården blir mer 
lättillgänglig för eleverna i årskurs 6, då skolhälsovårdaren, skolkura-
torn och skolpsykologen bildar ett team och finns i samma byggnad. 

Likvärdig och enhetlig service

Genom att förenhetliga servicen kan läroplanen genomföras likvärdigt 
för hela årskullen inom området, genom att till exempel erbjuda ett lika 
brett utbud av valfria ämnen. Pedagogiskt utbyte mellan klass-, ämnes- 
och speciallärare möjliggörs även i högre grad. Eleverna kan undervi-
sas i en del ämnen av ämneslärare. Särskilt språkstudierna, 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 helhetsska-
pande undervisningen studerar eleverna olika autentiska 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. Det är också pedagogiskt motiverat att förenhetliga 
och utveckla bedömningen i området för alla i årskurs 6 så att de får en 
likvärdigt mångsidig, positiv och realistisk respons som stöder elever-
nas lärprocesser. Detta sker bäst då eleverna delar lärmiljö samt an-
vänder likartade arbetssätt och metoder. 

Elevernas tankar om övergången
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I enlighet med den nya läroplanen bör metoderna för delaktighet och 
påverkan planeras tillsammans med eleverna och utvärderas regelbun-
det. De elever som har gått i Zacharias Topeliusskolan och nu går i 
årskurs 7 har getts möjlighet att svara på en enkät gällande övergång-
en från Zacharias Topeliusskolan till Hoplaxskolan. I enkäten har de ta-
git ställning till hur de upplevt skolstarten då områdets övriga elever 
börjat i Hoplaxskolan redan i årskurs 6. De flesta av de fjorton respon-
denterna upplever att de kommit bra in i skolgemenskapen och trivs i 
skolan. Eleverna fick också ta ställning till om de hellre börjat i Hoplax-
skolan ett år tidigare. De flesta elever ville börja i Hoplaxskolan på års-
kurs 7. Aspekter som kom fram i motiveringarna var att de ville ha infor-
mation om sin skolgång i god tid, att de trivts med att vara äldst i skolan 
och att de upplevt Zacharias Topeliusskolan som en trygg lärmiljö. De 
som ville börja i Hoplaxskolan på årskurs 6 framhävde att de övriga 
eleverna redan kände varandra då de börjat i samma skolbyggnad ett 
år tidigare. 

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 
samarbetsförhandlingar med personalen inledas innan beslut har fat-
tats. Innan eventuella beslut verkställs kommer personalen att höras 
både i grupp och vid behov även på individnivå. Samtliga i personalen 
vid Zacharias Topeliusskolan har sammankallats till ett samarbets- och 
informationsmöte 1.10.2018. Enligt förslaget ska årskurs 6 flyttas till 
Hoplaxskolan. Eftersom en klasslärartjänst är obesatt i Zacharias To-
peliusskolan behöver ingen av de ordinarie klasslärarna byta arbets-
plats. Beslutet att flytta den obesatta klasslärartjänsten till Hoplaxsko-
lan fattas av chefen för den grundläggande utbildningen enligt sektor-
chefens delegeringsbeslut (§ 22, 17.5.2017). Rektorn vid Hoplaxskolan 
bestämmer i vilken enhet klasslärartjänsten placeras. 

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. En flytt av en årskurs kommer inte att inverka markant på ledarska-
pet eller dess resurser i någondera skola.  
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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 2018–2019 och 2019–2020

Läsåret 2018–2019 har Zacharias Topeliusskolan totalt 183 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 2019–
2020 att vara 16. Årligen är elevantalet i Zacharias Topeliusskolans 
årskurs 6 mellan 15–25 elever. 

Läsåret 2018–2019 har Hoplaxskolan totalt 649 elever i årskurserna 1–
9, förskolan inräknad. Munksnäs-enheten 6–9 har 249 elever. Det tota-
la elevantalet i Hoplaxskolan kommer läsåret 2019–2020 att vara 685 
elever och elevantalet i Munksnäs-enheten 6–9 uppgå till 273 elever. 
Med Zacharias Topeliusskolans elever i årskurs 6 blir elevantalet 289 
elever i Munksnäs-enheten 6–9. Beräkningarna baserar sig på de fak-
tiska elever som redan finns i området. Enligt prognoser kommer ele-
vantalet öka mellan 20–35 elever per år. Föredraganden konstaterar att 
Hoplaxskolans lokaler ses över som en helhet och undervisningen pla-
neras årligen enligt det behov som finns. Eventuella ändringsbehov på 
grund av det ökande elevantalet planeras tillsammans med stadsmiljö-
sektorn. 

Elever i skolupptagningsområdet

De elever som nu går i Zacharias Topeliusskolan och börjar i åk 6 hös-
ten 2019 kommer att få en något 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 Helsingfors ga-
ranteras eleven alltid en plats i sin närskola, men kan enligt vissa krite-
rier få plats i en annan skola. De enstaka elever som genom andra-
handsantagning har fått plats i Zacharias Topeliusskolan ges möjlighet 
att välja ifall de vill fortsätta till årskurs 6 i sin närskola eller Munksnäs-
enheten 6–9 i Hoplaxskolan. 

Barnkonsekvensanalys

En barn- och elevkonsekvensanalys görs då kommunen planerar och 
utvecklar service för barn och elever. En barn- och elevkonsekvensa-
nalys kan göras på förhand innan beslut fattas, som en processbedöm-
ning när ett beslut omsätts i handling eller som en uppföljande bedöm-
ning när konsekvenserna av beslutet bedöms i efterhand. 
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Föredraganden konstaterar att det är ändamålsenligt att alla elever på 
västra området som går i årskurs 6 får undervisning i samma skola. Se-
dan augusti 2017 har Hoplaxskolans årskurs 6 verkat tillsammans med 
årskurserna 7–9. Verksamheten fungerar bra och nivåövergången har 
blivit mjukare. Eleverna som går i årskurs 6 har också möjlighet att ta 
del av ämneslärarnas specialkompetens. Hoplaxskolans skolbyggnad 
vid Solnavägen är nyrenoverad och lärmiljön är väl förberedd för att ta 
emot eleverna i årskurs 6 från Zacharias Topeliusskolan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänster, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Utlåtande Hoplaxskolan
2 Utlåtande Zacharias Topeliusskolan

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 28.11.2017 § 22

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

28.11.2017 Med avvikelse från föredragandens förslag

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 
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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
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

38, 39 och 40 § 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

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 och 48 § 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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Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 51300 Töysägatan 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 51 Telefax Moms nr

+358 9 86390 FI02012566

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Martina Harms-Aalto
ordförande

Mariella Michelsson
protokollförare

Protokollet justerat

Hildur Boldt Theo Tyrväinen

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 16.11.2018.


