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Åt ledningsgrupperna i de svenska grundskolorna i Helsingfors 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE AV FÖRÄNDRINGAR I 
ANTAGNINGSKRITERIER 

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkt beslutar Fostrans- och 

utbildningsnämndens svenska sektion, för sin egen språkgrupps del om ordnandet och 

dimensioneringen av undervisningen vid enskilda skolor i enlighet med lagen om den 

grundläggande utbildningen. Enligt paragrafens 2 mom. 2 punkt beslutar eller godkänner 

sektionen grunder och gränser för enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om grunder för 

antagning av elever. 

Elevantagningen baserar sig på närskoleprincipen. Varje läropliktig hänvisas en plats i en 

närskola på basis av sin bostadsadress. Genom klara och tydliga antagningskriterier kan 

Helsingfors stad säkra en plats för stadens egna elever i närskolan. 

Centrala förändringar  

De föreslagna förändringarna gäller främst följande punkter: 
 
 

- De nuvarande kriterierna för antagning beskriver utförligt antagning till specialklass. 
Sedan kriterierna godkändes har servicenätet utvecklats, och specialklasser har 
grundats i ett flertal närskolor. Av denna anledning är den tidigare beskrivningen 
överflödig, och det enda omnämnandet om antagning till specialklass finns under punkt 
1 i de föreslagna kriterierna  
 

- Förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbildning har inte ingått i de 
nuvarande kriterierna. Då särskilt den förstnämnda verksamheten utvecklats starkt 
sedan de nuvarande kriterierna godkänts, föreslås dessa serviceformer att införas i 
kriterierna för antagning 

 
- I samband med antagning i andra hand föreslås kriterierna ändras så, att syskon i den 

önskade skolan i framtiden skulle ses som ett mer vägande skäl till att plats i skolan 
beviljas än det, att eleven får plats i den skola förskolan är belägen. Dessa kriterier 
tillämpas i prioritetsordning, och på denna punkt är föreslaget att prioriteringen ändras 
jämfört med nuvarande kriterier. Genom denna förändring förenhetligas 
antagningskriterierna till den finska och svenska grundläggande utbildningen i staden 

 
- Antagning av utsocknes elever på basen av avtal föreslås strykas ur kriterierna. Detta 

motiveras av att såväl servicen inom Helsingfors som i grannkommunerna har 
utvecklats sedan de nuvarande kriterierna godkänts, och undervisning i specialklass 
finns allt mer tillgänglig i samtliga städer. Med tanke på den specialiserade service 
Zacharias Topeliusskolan erbjuder existerar fortfarande ett avtal mellan städerna i 
huvudstadsregionen, och antagningsprocessen till skolan i fråga beskrivs i dessa avtal 

 
Genom de föreslagna förändringarna förenhetligas kriterier och principer för antagning till 
svensk och finsk grundläggande utbildning i Helsingfors. Målet är även att göra kriterierna mer 
tydliga och kortfattade, samt att kriterierna skall vara möjliga att tillämpa utan ytterligare behov 
av förändring eller uppdatering, även då till exempel specialklassernas service ytterligare 
vidareutvecklas.  



 HELSINGFORS STAD 2 / 2 
 Fostran och utbildning  

   
   
   
 
 

 

 

Postiosoite: PL 51300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 

y-tunnus/FO-nummer: 

0201256-6 

Postadress: PB 51300, 00099 HELSINGFORS STAD 

Besöksadress: Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors 

 

Givande av utlåtande 

Skolornas direktioner ombeds härmed ge sitt utlåtande på förslaget till nya antagningskriterier 

till svensk grundläggande utbildning i Helsingfors. Förutom direktionens utlåtande skall ett 

utlåtande även begäras av elevkåren. Elevkårens utlåtande bifogas till direktionens utlåtande. 

Varje elev ska också beredas en möjlighet att uttrycka sin åsikt om frågan.  

De begärda dokumenten och en eventuell sammanfattning av elevernas åsikter skickas 

elektroniskt till adressen sabina.lumivirta@hel.fi senast 25.10.2021. 

Tilläggsinformation: 
 
Sabina Lumivirta, pedagogiskt sakkunnig, telefon (09) 310 38293, sabina.lumivirta@hel.fi 
Greta Hämäläinen, jurist, telefon (09) 310 29601, greta.hamalainen@hel.fi 
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon (09) 310 86219, 
niclas.ronnholm@hel.fi 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
 
Niclas Grönholm,  
 
Direktör för den svenska servicehelheten 
Sektorn för fostran och utbildning 
Helsingfors stad 
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