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§ 14
Ändringar i den kommunala läroplanen för Helsingfors stads 
svenska grundläggande utbildning från och med 1.8.2021

HEL 2021-005483 T 12 00 01

Beslut

Fostran- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade att god-
känna följande ändringar i den kommunala läroplanen för Helsingfors 
stads svenska grundläggande utbildning:

Kapitel 5.1.1 Gemensamt ansvar för att handleda eleverna preciseras 
utgående ifrån Utbildningsstyrelsens anvisningar 9.3.2021 på följande 
sätt:

”I planen beskrivs också samarbetet mellan hem och skola kring hand-
ledningen, skolans samarbete med arbetslivet, intensifierad personlig 
elevhandledning, handledning till studier efter grundläggande utbildning 
och arrangemangen kring den praktiska arbetslivsorienteringen.”

Förändringarna träder i kraft från och med 1.8.2021.

Föredragande
vik. direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Rönnholm

Upplysningar
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon

nina.malaska(a)hel.fi

Bilagor

1 Handledningsplanen_KASKO_2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Den kommunala läroplanen för Helsingfors stads svenska grundläg-
gande utbildning är godkänd av utbildningsnämndens svenska sektion 
3.9.2015.



Helsingfors stad Protokoll 3/2021 2 (3)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/4
22.06.2021

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Utbildningsstyrelsens ändringsanvisningar 9.3.2021

Som en del av utvidgandet av läroplikten utökas elevhandledningens 
uppgifter i grundläggande utbildning till att omfatta också intensifierad 
personlig elevhandledning. På grund av detta har Utbildningsstyrelsen 
9.3.2021 ändrat och kompletterat Grunderna för läroplanen för grund-
läggande utbildningen 2014 kapitel 15.4.19 Elevhandledning och gett 
anvisningar för hur den kommunala läroplanen skall utarbetas (kapitel 
1.4).

Utgående ifrån Utbildningsstyrelsens anvisningar skall ändringarna trä-
da i kraft 1.8.2021. Kapitel 15.4.19 Elevhandledning i läroplanens 
grunder tas i bruk som sådant i den kommunala läroplanen. Dessutom 
kompletteras den kommunala läroplanen utgående ifrån Utbildningssty-
relsens anvisningar. Anvisningarna gäller utarbetandet av den skolvisa 
handledningsplanen.

Texten som gäller den skolvisa handledningsplanen i Helsingfors stads 
kommunala läroplan lyder som följande:

”I skolans handledningsplan beskrivs handledningens struktur, tillväga-
gångssätt, arbets- och ansvarsfördelning samt mångprofessionella nät-
verk, vilka behövs för att de fastställda målen ska uppnås. I planen be-
skrivs också samarbetet mellan hem och skola kring handledningen, 
skolans samarbete med arbetslivet samt arrangemangen kring den 
praktiska arbetslivsorienteringen.”

Förslagsvis preciseras den kommunala läroplanen så att den sista me-
ningen lyder: 

”I planen beskrivs också samarbetet mellan hem och skola kring hand-
ledningen, skolans samarbete med arbetslivet, intensifierad personlig 
elevhandledning, handledning till studier efter grundläggande utbildning 
och arrangemangen kring den praktiska arbetslivsorienteringen.”

Samtidigt uppdateras handledningsplanen för grundläggande utbildning 
vid Helsingfors stad (bilaga 1) utgående ifrån de ändringsanvisningar 
som Utbildningsstyrelsen har gett.

Beslutanderätt

I förvaltningsstadgans 15:e kapitel, 2 §:s andra avsnittets 1:a moment 
beslutar eller godkänner fostrans- och utbildningsnämndens svenska 
sektion grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar 
om godkännande på stadsnivå av läroplaner och andra planer som 
hänför sig till ordnandet av undervisningen.
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Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon

nina.malaska(a)hel.fi

Bilagor

1 Handledningsplanen_KASKO_2021

Bilagematerial

1 UBS_ändringsföreskrift_09032021
2 UBS_bilaga till ändringsföreskriften_09032021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


