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En tillbakablick

• Under hösten 2021 granskades och diskuterades det svenska servicenätet i 

västra Helsingfors med fokus främst på småbarnspedagogiken

• I sammanhanget nämndes, att även servicenätet för den grundläggande 

utbildningen kommer att granskas inom en snar framtid

• I diskussionerna under hösten presenterades uppgifter om elevprognoser och 

kommande renoveringar av de lokaler Hoplaxskolan använder

• Det konstaterades att det sjunkande elevantalet medför att man bör ta 

ställning till vilka verksamhetsställen som skall förbli i skolans bruk, och vilka 

man möjligen avstår från
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Svenskspråkig service
i västra området

3

 88 elever inom förskoleundervisningen

 391 elever inom den grundläggande utbildningen 1-5

 340 elever inom den grundläggande utbildningen 6-9

Verksamhetstställen

Sockenbacka

• Daghemmet Sockenstugans förskola (10 elever)

• Hoplaxskolan, Sockenbacka enheten 1-2 (18 elever)

Kårböle

• Malmgårds förskola (12 elever)

• Hoplaxskolan, Kårböle enheten 1-5 (69 elever)

Haga

• Haga förskola (25 elever)

• Hoplaxskolan, Haga enheten 1-5 (105 elever)

Munksnäs

• Munsknäs förskola (41 elever)

• Hoplaxskolan, Munksnäs enheten 1-5 (199 elever)

• Hoplaxskolan, Munksnäs enheten 6-9 (340 elever)



Befolkningsprognos
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Elevupptagningsområdet för Hoplaxskolan



Befolkningsprognos
Elevupptagningsområdet för enheten i Sockenbacka 1-2
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Enligt prognosen minskar antalet barn bosatta på elevupptagningsområdet under perioden 2021-2036.

Upptagningsområde (320 Kånala, 461 Smedjebacka, 462 Tali, 463 Reimars, 464 Martas, 465 Sockenbacka företagsområde)



Befolkningsprognos
Elevupptagningsområdet för enheten i Kårböle 1-5
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Upptagningsområde (331 Gamlas, 332 Magnuskärr, 333 Malmgård, 334 Håkansåker, 335 Kungseken, 336 Hongasmossa)



Befolkningsprognos
Elevupptagningsområdet för enheten i Haga 1-5
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Upptagningsområde (291 Södra Haga, 292 Stenhagen, 293 Norra Haga, 294 Lassas)



Befolkningsprognos
Elevupptagningsområdet för enheten i Munksnäs 1-5
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Upptagningsområde (161 Gamla Brunakärr, 162 Lillhoplax, 301 Gamla Munksnäs, 302 Granö, 303 Lövö, 304 Munkshöjden, 305 Näshöjden, 306 

Talistranden inklusive barn 9-11 år från 320 Kånala, 461 Smedjebacka, 462 Tali, 463 Reimars, 464 Martas, 465 Sockenbacka företagsområde).



Lokalernas skick och
renoveringsbehov, Sockenbacka

• Brister och renoveringsbehov:
• Vatten och avlopp

• Köket och dess apparatur

• Ordentlig luftkonditionering saknas

• I granskningar har brister påtalats, men dessa har hittills kunnat 

korrigeras med smärre reparationer och åtgärder

• I vilket skick husets stomme är, är svårt att uttala sig om utan skild

utredning. I liknande byggnader har det dock krävts omfattande och

dyra renoveringar
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Förslaget för sektionen
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• Det sjunkande elevantalet medför att man bör ta ställning till vilka 

verksamhetsställen som skall förbli i skolans bruk, och vilka man möjligen 

avstår från

• Enligt förvaltningsstadgan kap 15 § 2 är det svenska sektionen vid 

nämnden för fostran och utbildning som beslutar, för sin egen språkgrupps 

del, namn på och verksamhetsställen för skolor och läroanstalter och 

verksamhetsställen i fråga om förskoleundervisningen.

• Förslaget i beredningen för sektionens möte 7.6.2022 kommer att vara, att 

svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar att avstå 

från verksamhetsstället i Sockenbacka från och med 1.8.2023.



Ekonomiska motiveringar
• Hyran för de utrymmen skolan använder är ca 90 000 €/år

• Den nuvarande hyran är ca 16 €/m2

• Hyran efter renovering beräknas bli 35-45 €/m2

• Utöver detta är det möjligt att Hoplaxskolan, i och med att eleverna från Sockenbacka 

placeras i existerande grupper i Hoplaxskolans övriga verksamhetsställen, sparar in 

en lärarlön, dvs ca 46 000 €/år. Tills vidare anställd personal i Sockenbacka säkras 

arbete i någon av stadens övriga skolor 
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Pedagogiska motiveringar
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• Ansvarsfulla ekonomiska lösningar medför att resurser i högre grad riktas till den

pedagogiska verksamheten

• Barnens sociala nätverk utvidgas

• Lärstigen för barnen och eleverna i området förenhetligas

• Färre flytt och enhetsbyten under lärstigen- vänskapsbanden bibehålls och stärks

• Läroplanen kan genomföras likvärdigt för hela årskullen inom området

• Eleverna får tillgång till särskilda undervisningsrum för specifika ämnen



Pedagogiska motiveringar

• Pedagogiskt utbyte mellan klass-, ämnes- och speciallärare möjliggörs

• Tillgången till vikarier, ifall behov finns, säkras

• Det stöd eleverna eventuellt kommer att behöva i de olika ämnena 

i de senare årskurserna kan planeras, förverkligas och uppföljas bättre än tidigare

• Bättre möjligheter att ta del av de uppträdanden, kulturbesök och liknande som oftare

förverkligas i större enheter

• Positiv inverkan på rekrytering och med tanke på personalplanering
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• Elevvården blir mer lättillgänglig för eleverna då skolhälsovårdaren, skolkuratorn och 

skolpsykologen regelbundet och oftare besöker större enheter än små

• Större enheter ger fler valmöjligheter med tanke på hobby-

och klubbverksamhet efter skoldagens slut

• Eftermiddagsverksamheten får bättre tillgång till de utrymmen de behöver, 

och serviceproduktionen stabiliseras genom att samma fördelar en större enhet

erbjuder även gagnar denna verksamhet

• Elever som inleder den grundläggande utbildningen vid Hoplaxskolans enhet i 

Sockenbacka hösten 2022 ges under våren 2023 möjlighet att välja i vilken av 

Hoplaxskolans enheter de inleder årskurs två hösten 2023. Elever som inleder den

grundläggande utbildningen hösten 2023 antas till Hoplaxskolans övriga

verksamhetsställen
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Pedagogiska motiveringar



Tidtabell och delaktiggörande

13.4.2022 Direktionens möteskallelse och agenda sänds ut

Inbjudan till invånarmöte publiceras

Meddelanden till vårdnadshavare till elever i förskola och skola sänds ut

Information sänds till den svenska sektionen

19.4.2022 Säg din åsikt - Kerrokantasi tjänsten öppnas för perioden 19.4 - 3.5.2022

26.4.2022 Direktionens möte

27.4.2022 Invånarmöte

12.5.2022 Utlåtande av skolans direktion och elever lämnas in till sektorn för fostran och utbildning

7.6.2022 Svenska sektionens möte

Utöver det ovan behandlas ärendet i den svenska servicehelhetens ledningsgrupp och personalkommitté, och berörd personal hörs
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