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§ 16
Uppdatering av kapitlet om stöd för lärande och skolgång i läropla-
nen för den grundläggande utbildningen i de svenska grundskolor-
na i Helsingfors

HEL 2022-007296 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
godkänna ändringarna i kapitlet om stöd för lärande och skolgång i lä-
roplanen för den grundläggande utbildningen. Enligt Helsingfors stads 
förvaltningsstadga 15 kapitlet 2 § är det svenska sektionen som god-
känner den kommunala läroplanen för de svenska grundskolorna. Änd-
ringarna träder i kraft 1.8.2022. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Bilagor

1 Särskilt stöd_LP_grundläggande utbildning_version300522

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Staden valde 2019 att göra en processutveckling med fokus på kund-
värde och effektiva flöden (LEAN) för särskilt stöd beslutsprocessen i 
stadens förskolor och grundskolor. Målet med processen var att beslu-
ten fattas närmare kunden, göra processen tydligare och snabbare för 
kunden, minimera aktörer, ordna höranden utifrån kundens perspektiv, 
stärka den enhetliga lärstigen på olika nivåer i verksamheten, förenhet-
liga förskolans och grundskolans processer samt förenhetliga den 
svenska och den finska servicens processer.  
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En följd av leanprocessen är att rektorn för den skola som kommer att 
erbjuda eleven särskilt stöd är också den som hör eleven och hens 
vårdnadshavare inför beslutet. Även en del av särskilt stöd besluten 
kommer från och med hösten 2022 att fattas av skolans rektor, medan 
en del beslut fortfarande fattas av chefen för den grundläggande ut-
bildningen. Vem som fattar besluten bestäms som ett delegeringsbe-
slut. 

Ändringarna i kapitel 7 Stöd för lärande och skolgång i läroplanen för 
den grundläggande utbildningen i Helsingfors är nödvändiga på grund 
av utvecklingen av beslutsprocessen. Samtidigt berör ändringarna be-
dömningen av individuella lärokurser och bedömningen av undervis-
ningen enligt verksamhetsområden. Kapitlet för bedömningen i läropla-
nen uppdaterades nationellt och därmed även kommunalt för ett par år 
sedan och ändringarna i denna beredning görs i enlighet med läro-
plansförändringen 2020. Utöver tidigare nämnda ändringar handlar 
uppdateringen i läroplanstexten om smärre preciseringar och korrige-
ringar.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Bilagor
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Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


