
Helsingfors stad Protokoll 2/2019 1 (2)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/3
19.03.2019

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

§ 9
Indragning av gruppfamiljedaghemmet Robbans verksamhet och en 
utökning av daghemmet Alberts lokalplatser

HEL 2019-003318 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedag-
hemmet Robban dras in och att lokalplatserna på Daghemmet Albert 
utökas från och med 1.8.2019.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, Chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt förvaltningsstadgan kap 15 § 2 är det nämnden för fostran och 
utbildning som besluter om indragning av svenska daghem. 

Gruppfamiljedaghemmet Robban har för tillfället 12 lokalplatser och 
daghemmet Albert har 25 lokalplatser. Båda verksamheterna verkar på 
Lappviksgatan 16 i byggnaderna 7 och 8.

Det finns många familjer i gruppfamiljedaghemmet Robban som önskar 
få plats för sitt barn i andra daghem. Inre förflyttningar sker i augusti 
2019. De barn som fortsätter placeras i Daghemmet Albert, antingen i 
byggnad 7 eller i byggnad 8, beroende på gruppbildningen. Gården är 
redan från tidigare i gemensamt bruk. 

Helsingfors stad lovar i sin personalstrategi att trygga fast anställning 
för den ordinarie personalen. Tjänsterna och befattningarna är inrätta-
de i Helsingfors stad och följaktligen har personalen ett anställningsför-
hållande uttryckligen med Helsingfors stad. 
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I gruppfamiljedaghemmet Robban arbetar tre anställda av vilka en är 
behörig barnskötare inom småbarnspedagogik. Den ordinarie persona-
len flyttar till daghemmet Albert. Utöver barnskötaren anställs en lärare 
inom småbarnspedagogik.   

Småbarnspedagogiken består av fostran, undervisning och vård med 
betoning på pedagogiken och ett livslångt lärande. Läraren inom små-
barnspedagogiken bär ansvar för planering, utveckling och utvärdering 
av verksamheten tillsammans med den övriga personalen, barnen och 
familjerna. 

Föredraganden föreslår att gruppfamiljedaghemmet Robbans verk-
samhet dras in från och med 1.8.2019 på Lappviksgatan 16 i byggnad 
7 och att dess nuvarande lokalplatser flyttas till Daghemmet Albert, så 
att det sammanlagda antalet lokalplatser blir 39.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, Chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


