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§ 11
Ändring av det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 
1 i Östersundom skola läsåret 2019–2020

HEL 2019-003204 T 12 01 00

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
ändra sitt tidigare beslut (13.11.2018/ § 43) om det maximala antalet 
elever för antagningen till årskurs 1 läsåret 2019–2020 i Östersundom 
skola så att det maximala antalet elever höjs till 14.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)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. 

Svenska sektionen fastställde i sitt beslut den 13.11.2018/ § 43 det 
maximala antal elever för antagningen till årskurs 1 i stadens svensk-
språkiga grundskolor inför läsåret 2019–2020. För Östersundom skola 
fastställdes då antalet till 12 elever. 

För att möjliggöra antagning av ytterligare elever i andra hand, föreslås 
att det maximala antalet platser i Östersundom skola höjs till 14. På så 
vis hålls en enhet med lågt elevantal livskraftig och samtidigt underlät-
tas situationen i angränsande skolupptagningsområden där det råder 
stort elevtryck. 
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