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72 §
Justering av timfördelningen för Grundskolan Norsen

HEL 2020-009344 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.

För att få en naturlig ökning av timantal med ålder samt för att timför-
delningarna för svenska grundskolorna i Helsingfors skall vara likartade 
görs följande justeringar:

Finskan som flyttats från årskurs 2 till årskurs 6 medför en timme mind-
re i åk 2 än i åk 1,timmen  som stöder skolspråket flyttas därför från åk 
1 till åk 2. 

Samhällslära flyttas från årskurs 4 till årskurs 6. Detta innebär i sin tur 
att en timme i svenska och litteratur flyttas från årskurs 3 till årskurs 4 .  

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. 

Direktionen för Grundskolan Norsen har behandlat förslaget för föränd-
ring i skolans timfördelning den 10.6.2020 §5 och sänder förslaget till 
direktören för den svenska servicehelheten för godkännande.

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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