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71 §
Justering av timfördelningen för Botby grundskola

HEL 2020-009342 T 12 00 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade godkänna den 
justerade timfördelningen enligt direktionens förslag.  

Beslutsmotivering

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt Grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen, som har tagits i bruk stegvis från 
och med 1.8.2016. 

Utbildningsstyrelsen har 14.5.2019 fastställt de ändringar och komplet-
teringar som rör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i grun-
derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, kapitel 
13 och 14. Den lokala läroplanen för A1-språket finska bearbetades i 
enlighet med de kompletterande nationella grunderna, och godkändes 
av svenska sektionen 19.12.2019 (§ 43). 

De av Utbildningsstyrelsen 14.5.2019 fastställda ändringarna och kom-
pletteringarna gällande undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 
utgick från Statsrådets förordning 793/2018, vilken innehöll en ändring 
av timfördelningen i A1-språket den grundläggande utbildningen. I och 
med att undervisningen av A1- språket finska i Helsingfors tidigarelagts 
redan innan beslutet på nationell nivå fattades, men med en annan tim-
fördelning än den nationella tidigareläggningen kräver, beslöt utbild-
ningsnämndens svenska sektion i samband med sitt sammanträde 
21.4.2020 (§6) att justera timfördelningen i de svenska skolorna i 
Helsingfors. Justeringen beskrivs i tabellen nedan.
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Justeringen i timfördelningen för A1 språket för samtliga skolor kräver i 
vissa fall smärre förändringar i de skolvisa timfördelningarna, vilka är 
en del av de skolvisa läroplanerna. Enligt kapitel 4, punkt 4.1.3 i verk-
samhetsstadgan för sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors är 
det direktören för den svenska servicehelheten som beslutar om de 
skol- och gymnasiespecifika läroplanerna för den svenska grundläg-
gande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Direktionen för Botby grundskola har under sitt möte 04.06.2020, (§7), 
behandlat förslaget för förändring i skolans timfördelning och sänder 
förslaget till direktören för den svenska servicehelheten för godkännan-
de.  

I och med att en timme finska flyttats från årskurs 2 till årskurs 6 fö-
reslås att tilläggstimmen för att stöda skolspråket svenska  flyttas från 
årskurs 1 till årskurs 2. Genom denna flytt får skolan ett kontinuerligt 
ökande timantal för eleverna från årskurs 1-6. Den föreslagna ändring-
en träder i kraft 1.8.2020. 

Den föreslagna ändringen i skolans timfördelning har diskuterats med 
skolorna i området och med övriga rektorer på stadsnivå under ledning 
av chefen för den grundläggande utbildningen. Ändringen bidrar till att 
enhetligheten i timfördelningarna i stadens svenska skolor bibehålls 
och stärks.

Upplysningar
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Botby timfördelning

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag
utdrag
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

71 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
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E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Niclas Grönholm
direktören för svenska service-
helheten

Beslutet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 28.08.2020.


