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§ 29
Ändring i den svenskspråkiga gemensamma lokala Läroplanen för 
Helsingfors stads gymnasier 2021

HEL 2022-012444 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
godkänna ändringarna i den svenskspråkiga gemensamma lokala Lä-
roplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021. Ändringarna träder ge-
nast i kraft. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 09 310 
70077
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon: 09 310 24588

nina.malaska(a)hel.fi

Bilagor

1 Kapitel 4.4 i Helsingfors stads gymnasiers läroplan 2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion godkände den 
gemensamma delen i den svenskspråkiga gemensamma lokala Läro-
planen för Helsingfors stads gymnasier 2021 på sitt möte 9.6.2020 och 
tillägg till läroplanen på sitt möte 22.6.2021.   

Nu föreslås ändringar eller tillägg i den svenskspråkiga gemensamma 
lokala Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 som berör ka-
pitel 4.4 Plan för användningen av disciplinära åtgärder och förfarings-
sätt. Ändringen gäller namnen på en anvisning och en plan. Menettely-
tapaohje oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitorangaistuksista, ojenta-
miskeinoista ja turvaamistoimenpiteistä byter namn till Menettelytapao-
hje oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitotoimista, ojentamiskeinoista ja 
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turvaamistoimenpiteistä. Handlingsplan för att säkerställa förutsättning-
arna för studier i gymnasiet byter namn till Handlingsplan för att stödja 
studerandes studievälbefinnande i Helsingfors stads gymnasier. Dessa 
namn uppdateras i den lokala läroplanen. Innehållet i planerna är god-
kända på annat sätt.

Befogenhet

Det framgår av 15 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i förvaltningsstadgan att 
fostrans- och utbildningsnämndens svenska och finska sektion, om inte 
något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner 
grunder och gränser för sin egen språkgrupps del enligt vilka en tjäns-
teinnehavare beslutar om godkännande på stadsnivå av en plan för 
småbarnspedagogik, läroplan för förskoleundervisningen, verksam-
hetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten, läroplaner och 
andra planer som hänför sig till ordnandet av undervisningen. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 09 310 
70077
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon: 09 310 24588

nina.malaska(a)hel.fi

Bilagor

1 Kapitel 4.4 i Helsingfors stads gymnasiers läroplan 2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


