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§ 30
Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasi-
erna läsåret 2020–2021

HEL 2019-010731 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret 
2020–2021 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors 
enligt följande:

Höstterminen 18.8.2020 (ti) - 22.12.2020 (ti)
Höstlovet 15.10.2020 (to) - 16.10.2020 (fre)
Jullovet 23.12.2020 (ons) - 6.1.2021 (ons)
Vårterminen 7.1.2021 (to) - 5.6.2021 (lö)
Sportlovet 22.2.2021 (må) - 26.2.2021 (fre)

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 
tidpunkten för när skolarbetet avslutas. Avvikelsen får ändå inte föror-
saka extra kostnader för staden.

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

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 
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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 2020–2021 infaller endast trettondagen på en annan var-
dag än lördag. Skolarbetet omfattar alltså 189 vardagar. 

Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22 (förordning-
en om grundläggande utbildning, § 7). Läsåret 2020–2021 är den sista 
vardagen vecka 22 lördag 5.6.2021.

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 
arbetstider. I gymnasieförordningen, § 3 mom. 1, sägs ändå att under-
visningen ska ordnas så att man kan slutföra gymnasiet på tre år. 

Sektorn för fostran och utbildning bad direktionerna yttra sig om två al-
ternativa förslag till lov och arbetstider för nästa läsår. 

Alternativ 1: två dagar höstlov vecka 42, läsårsstart tisdag 18.8 och jul-
lov med vårterminsstart torsdag 7.1. 

Alternativ 2: en veckas höstlov vecka 42, läsårsstart måndag 17.8 och 
jullov med vårterminsstart måndag 4.1. 

Alla sjutton direktioner skickade in sin åsikt. Fjorton av dem föreslår al-
ternativet med två dagars höstlov, skolstart 18.8 och vårterminsstart 
7.1. I två skolor har familjerna röstat på alternativ 1 medan personalen 
önskar ett alternativ med en veckas höstlov och skolstart 13.8.
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Enligt direktionsutlåtanden önskar eleverna i alla skolor utom en alter-
nativ 1. 

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 
18.8, höstlov 15–16.10, jullov 23.12 – 6.1, sportlov 22–26.2 och läsårs-
slut 5.6.

Finska sektionen beslutar om loven och arbetstiderna i de finska 
grundskolorna och gymnasierna 5.11.2019 och föreslår en veckas 
höstlov, läsårsstart torsdag 13.8 och jullov med vårterminsstart torsdag 
7.1. 

Sektionen önskade på sitt möte 13.11.2018 att frånvaron under höst-
lovsveckan följs upp. Alla skolor har svarat på förfrågan. I 15 skolor av 
17 är frånvaron under 5% under höstlovsveckan. I 2 skolor är frånvaron 
10%.

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
.


