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KONSEKVENSER FÖR PERSONALEN I SERVICENÄTSUTREDNINGEN

Enligt Helsingfors stads personalstrategi tryggas tillsvidare anställda fast anställning. Alla tjäns-
ter och befattningar är inrättade i Helsingfors stad vilket innebär att personalen har ett anställ-
ningsförhållande till staden, inte till den enskilda enheten.
I enlighet med stadens samarbetsförfarande ska hörande av personalen ordnas innan besluten
har fattats men också innan besluten verkställs. Personalhöranden ordnades under våren 2012
i alla berörda enheter. Innan eventuella beslut verkställs kommer personalen att höras både i
grupp och vid behov även på individnivå.

I Konsekvenserna för personalen i Tölö distrikt och Södra distriktet

1. Sammanslagningen Gymnasiet Svenska normallyceum – Tölö Specialiserings-
gymnasium

För tillfället finns det fyra rektorstjänster och en tjänstebiträdande rektor i våra samtliga gymna-
sier. Om sammanslagningen förverkligas innebär det att en rektorstjänsteinnehavare omplace-
ras till en ledig befintlig rektorstjänst.
Då elevantalet ökar till över 400 i en enhet ökar resurserna som tilldelas ledarskapet. I den
sammanslagna enheten skulle biträdande rektor ha färre undervisningstimmar än biträdande
rektorerna har i de två enskilda enheterna.
Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska Normallyceum har flera lärare gemen-
samma med den grundläggande utbildningen. En sammanslagning skulle göra tjänstestrukturen
tydligare och på sikt leda till att fler lärare skulle ha en lektorstjänst och undervisning i ett och
samma gymnasium.
Antalet svenskspråkiga gymnasiestuderanden i hela staden kommer inte att ändra vilket betyder
att antalet lärare i tjänst följaktligen hålls på samma nivå.

2. Sammanslagningen Högstadieskolan Svenska normallyceum – Högstadieskolan
Lönkan

Båda högstadieskolorna har varsin rektorstjänst. För tillfället innehas den ena tjänsten interimis-
tiskt och den andra av en vikarie.
I den sammanslagna enheten skulle det finnas en tjänsterektor och en biträdande rektor. Bas-
grupperna skulle öka vilket innebär färre undervisningstimmar för biträdande rektor.
Enligt prognoserna kommer antalet elever de närmaste åren att minska i Tölö distrikt och Södra
distriktet vilket har en direkt inverkan på antalet lärartjänster. Båda enheterna har för tillfället fle-
ra visstidsanställda timlärare och lärare i tjänst som är tvungna att undervisa i flera skolor för att
få sin undervisningsskyldighet uppfylld. En sammanslagning skulle göra tjänstestrukturen tydli-
gare och leda på sikt till att fler lärare skulle ha en lektorstjänst och undervisning i en och sam-
ma skola. Ett större elevantal bidrar till att tillvalsämnen i språk och färdighetsämnen kan erbju-
das. Vidare kan påpekas att en större skola har bättre tillgång till elevvårdspersonal. En perso-
nal med ämneskolleger och lärare som kan åta sig utvecklingsarbete möjliggör bättre pedago-
gisk planering och samarbete.
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3. Sammanslagningen Zacharias Topeliusskolan – Ulfåsaskolan

Rektorn för Zacharias Topeliusskolan sköter interimistiskt även rektorsuppgifterna för Ulfåsa-
skolan under läsåret 2012-2013. Ledarskapet i den administrativt sammanslagna enheten skul-
le innehas av en tjänsterektor och en biträdande rektor, ledarskapet i enheten Ulfåsa säkerställs
genom resurser för en ansvarig lärare. En tjänsterektor med få undervisningstimmar har tid för
de administrativa uppgifter som ledarskapet medför. En administrativ sammanslagning skulle
inte innebära stora förändringar varken för rektorstjänsten eller för de nuvarande lärartjänsterna
i Zacharias Topeliusskolan. Däremot skulle Ulfåsaskolan gynnas av att en tjänsterektor tar över
det administrativa ledarskapet och specialklasslärarna sköter undervisningen. Eftersom under-
visningstimmarna i en sjukhusskola inte räknas enligt antalet elever har en administrativ sam-
manslagning ingen direkt inverkan på lärartjänsterna i Ulfåsaskolan. Däremot har ett övergri-
pande samarbete skolorna emellan enbart en positiv effekt på resurscentret som därigenom bil-
das.


