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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
.


