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§ 32
Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det 
maximala antalet platser samt verksamhetstiderna för verksam-
hetsåret 2021–2022

HEL 2020-012086 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa enheterna för förskoleun-
dervisning och för de kommunala förskolornas del även det maximala 
antalet platser för verksamhetsåret 2021-2022 enligt följande.

De kommunala enheterna fastställs under förutsättning att minst sju 
barn anmäls till förskoleundervisning i de enskilda enheterna.

Samtidigt beslutar svenska sektionen att de svenska förskoleenheterna 
följer samma verksamhetstider som inom den grundläggande utbild-
ningen, utom ifråga om läsårets sista arbetsdag som är en lördag, då 
förskoleundervisning inte ordnas.

Södra området

Cygnaeus förskola 56 platser
Drumsö daghems förskola 56 platser
Kronohagens förskola 21 platser
Minerva förskola 
Förskolan innehåller en integrerad specialförskolegrupp 
för barn med särskilt stöd från stadens södra och västra 
elevupptagningsområden

33 platser

  
Sammanlagt 166 platser

Västra området

Haga förskola 21 platser
Malmgårds förskola 14 platser
Munksnäs förskola 42 platser
Sockenstugans förskola 14 platser
Toppans förskola 
utöver det bereds 6 platser för en förskolegrupp för barn 
med förlängd läroplikt

21 platser
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Sammanlagt 118 platser

Norra området

Fenix förskola 21 platser
Sesam förskola 14 platser
Staffans förskola 35 platser
Åshöjdens förskola 28 platser
Månsas förskola 21 platser
  
Sammanlagt 119 platser

Östra området

Piltens förskola 21 platser
Rastis förskola 21 platser
Botby förskola 
Förskolan innehåller en integrerad specialförskole- grupp 
för barn med särskilt stöd från stadens norra och östra 
elevupptagningsområden

35 platser

Domus förskola 14 platser
Landbos förskola 7 platser
  
Sammanlagt 98 platser

Privata förskolor

Steinerlekskolan Gryningen, 4 platser, Nya Borgåvägen 149, 00890 
Helsingfors

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Barbro Björk-Sinisalo, specialplanerare, telefon: 310 81193

barbro.bjork-sinisalo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 1, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är det den svenska sektionen som för de svenska för-
skolornas del fastställer de enheter i vilka förskoleundervisning ges i 
daghem och skolor. Med stöd av moment 2, punkt 4 i samma paragraf 
beslutar sektionen om verksamhetstiderna inom förskoleundervisning-
en.

Svenska sektionen fastställer årsvis enheterna och det maximala anta-
let platser per förskola. Från och med 1.8.2021 hör förskoleundervis-
ningen i samtliga förskolor administrativt under den svenska små-
barnspedagogiken. Det maximala antalet förskoleplatser, sammanlagt 
505, baserar sig på antalet barn födda 2015 som är i svenskspråkig 
kommunal och privat småbarnspedagogik. Därtill har prognosen över 
svenskspråkigt registrerade barn i Helsingfors beaktats.

Genom att fastställa ett maximalt antal förskoleplatser säkerställs att al-
la barn inom det egna området får plats i förskolan och att det därefter 
finns plats för barn som är i behov av småbarnspedagogik i daghem-
men.

Vid anvisande av förskoleplats är utgångspunkten en kontinuitet mellan 
småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggan-
de utbildningen i närskolan. Förskolegrupperna bildas i enlighet med 
lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik 
efter andrahandsantagningen.

Förskoleundervisningen följer skolornas arbetstider för läsåret 2021–
2022, men ges inte på lördagar. Undervisning ges fyra timmar per dag, 
i huvudsak mellan kl. 8.00 och kl. 13.00. Den kompletterande små-
barnspedagogiken ordnas på samma ställe som förskoleundervisning-
en ges.

Enligt stadsstyrelsens beslut ska en grupp för vilken avgiftsfri förskole-
undervisning arrangeras bestå av minst sju barn.

Den privata Steinerlekskolan Gryningen har lämnat in en ansökan om 
att under läsåret 2021-2022 anordna förskoleundervisning för en grupp 
på uppskattningsvis fyra barn. Ansökan har granskats och föredragan-
de föreslår att Steinerlekskolan Gryningen upptas på listan över enhe-
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ter som erbjuder förskoleundervisning under verksamhetsåret 2021-
2022.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Barbro Björk-Sinisalo, specialplanerare, telefon: 310 81193

barbro.bjork-sinisalo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


