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105 §
Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten in-
om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 
och för utveckling av kvaliteten åren 2020-2021

HEL 2020-003712 T 02 05 01 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att dela ut sam-
manlagt 427 264 € av statens specialunderstöd till de svenska grund-
skolorna enligt uppdelningen i bilagan för följande åtgärder: 
- för att anställa lärare som kompanjonlärare
- för att dela upp grupper eller för delade lektioner
- för att anställa biträden

Beslutsmotivering

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade den 17 juni 2020 statens 
specialunderstöd till Helsingfors stad på 5 817 556 € för åtgärder som 
främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på 
specialundervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggan-
de utbildningen. Sektorchefen beslutade den 23 oktober 2020 114 § att 
den svenska grundläggande utbildningens andel av specialunderstödet 
är sammanlagt 427 264 €. 

Sektorchefen beslutade samtidigt att tillåta direktören för den svenska 
servicehelheten att fördela specialunderstödet till grundskolorna. Ut-
delningen av statens specialunderstöd påverkas av andelen 30–54-
åringar av åldersklassen som endast slutfört grundskolestadiet, arbets-
löshetsgraden, andelen invånare med ett främmande språk som mo-
dersmål som tar i beaktande elevantalen inom den grundläggande ut-
bildningen.

Upplysningar
Sonja Ekholm, controller, telefon: 310 86216

sonja.ekholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga direktörens beslut

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
utdrag Bilaga 1

.


