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§ 35
Nybörjarplatser vid stadens svenskspråkiga gymnasier läsåret 
2023-2024

HEL 2022-013051 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
fastställa antalet nybörjarplatser vid stadens gymnasier läsåret 2023-
2024 enligt följande: 

Brändö gymnasium 135 

Gymnasiet Lärkan 144 

Tölö gymnasium 158 

Totalt 437 nybörjarplatser

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 2, i förvaltningsstadgan för 
Helsingfors stad är det svenska sektionen som för de svenskspråkiga 
gymnasierna beslutar om ordnandet och dimensioneringen av under-
visningen vid enskilda läroanstalter.  

Gymnasierektorerna har ombetts att komma in med förslag till antalet 
nybörjarplatser vid gymnasierna inför läsåret 2023-2024.  

Rektorerna föreslår följande: 

Brändö gymnasium, totalt 135 platser varav  
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- 115 platser på allmänna linjen 

- 20 platser på idrottslinjen 

Gymnasiet Lärkan, totalt 144 platser 

Tölö gymnasium, totalt 158 platser varav 

- 106 platser på allmänna linjen 

- 17 platser på bildkonstlinjen 

- 18 platser på humanekologilinjen 

- 17 platser på musiklinjen 

Totalt 437 nybörjarplatser 

Det totala antalet studerande i gymnasieutbildningen för unga skulle 
uppgå till 437 studerande i årskurs 1.  Utöver detta har Tölö gymnasi-
um även studerande vid vuxenlinjen, till vilken antagningen är kontinu-
erlig.  

Det sammanlagda antalet elever i avgående årskurs i stadens svensk-
språkiga grundskolor uppgår läsåret 2022-2023 till 391 elever, varav 14 
elever i specialklass. Läsåret 2021-2022 var motsvarande antal 394, 
varav 13 elever i specialklass.  

Föredraganden föreslår att antalet nybörjarplatser vid de svenskspråki-
ga gymnasierna läsåret 2023–2024 fastställs enligt rektorernas förslag, 
vilket ökar dimensioneringen av stadens svenskspråkiga gymnasieut-
bildning med 17 platser i jämförelse med år 2022-2023.

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
.


