
Utlåtande av direktionen vid Zacharias Topeliusskolan gällande flytt av 
årskurs 6 till Hoplaxskolan

Vid direktionens möte 8.10 fick Zacharias Topeliusskolans direktion ta del av planen att 
överföra årskurs 6 till Hoplaxskolan läsåret 2019-20. Planen presenterades av Niclas 
Rönnholm.

Direktionen vid Zacharias Topeliusskolan önskar att skolan fortsätter som en fungerande 
närskola med klasserna 1-6 inom allmänundervisningen (Aina) med ett smidigt och 
etablerat samarbete med skolans två andra enheter (Eva och Toini). För att kunna 
integrera elever till allmänundervisningen, måste det finnas ett tillräckligt elevunderlag – 
flera elever inom Aina än på Toini och Eva. 

Efter presentationen blev det oklart för direktionen vilket stadens huvudsakliga argument 
för flytten är. Motiveringen med smidigare nivåövergång eller bättre pedagogik känns inte 
relevant, nivåövergången kommer oavsett mellan 6:an och 7:an och pedagogiskt finns 
inga skäl att tro att eleverna i Zacharias Topeliusskolan skulle ha sämre förutsättningar än 
övriga elever i Västra distriktet. Om det handlar om elevantal och utrymme, kunde denna 
motivering ha uttalats tydligare – det som framgick ur presentationen var att Helsingfors 
stad tagit beslut på att prioritera elever till Toini från Helsingfors men att flytta bort en klass 
(sexorna) löser ju inte problemen med utrymme utan handlar om en omorganisering av de 
befintliga utrymmena och ta i bruk nya utrymmen i huset (vinden, källaren).

Direktionen vid Zacharias Topeliusskolan anser att diskussionen och frågan om sexornas 
flytt till Hoplaxskolan handlar om en värdediskussion – hur ser vi på våra barn, på barn 
med specialbehov och på barndomen överlag? Vi i direktionen ser inga klara fördelar med 
att flytta eleverna till högstadiet ett år tidigare utan ser hellre att sexorna får vara kvar i sin 
trygga och bekanta närskola.

Zacharias Topeliusskolan är en fungerande (special)enhet som jobbar aktivt för inklusion. 
Vi ser elevernas skolgång ur ett större perspektiv, både enskilda elever och grupper. 
Början på den enskilda elevens skolkarriär skall vara trygg för alla. 
Undervisningsarrangemangen för Eva-lågstadiets elever är helt unika, genom att först 
erbjuda helt individuella lösningar för hur undervisningen ska ordnas strävar vi efter att 
stegvis kunna övergå till gruppundervisning i samarbete med allmänundervisningen (Aina). 
Arbetssättet har utvecklats i skolan de senaste åren och bygger på ett tätt samarbete 
mellan de olika undervisningsformerna. Och om årskurs sex flyttas bort finns här en risk 
att det börjar halta eller blir en onödig skarv för elever som mest behöver stöd.

I Helsingfors 11.10.2018,

Enligt uppdrag,

Jochum Wilén Pia Öhman
Direktionens ordförande direktionens viceordförande


