HELSINGFORS STAD
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA
DIREKTIONEN

Protokoll 2/20
13.5.2020

Tidpunkt

13.5.2019 kl. 17.00

Plats

Google Meet meet.google.com/mov-ebch-muy

Närvarande:
Ledamöter

Joe Pimenoff, ordförande
Catharina Jakobsen
Catharina Sarkkola
Marina Koskinen-Juma
Karin Fougstedt
Katriina Koivula
Sebastian Slotte

Övriga

xx, elevrepresentant
xx, elevrepresentant
Heidi Purho, föredragande, sekreterare

§ 12
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare
Beslutsförslag
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna xx
och xx till protokolljusterare och xx och xx till ersättare för dessa.
Beslut

Mötet öppnades kl. 17.00
Direktionen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutsfört. Direktionen väljer ledamöterna Karin Fougstedt och Marina
Koskinen-Juma till protokolljusterare och Katriina Koivula och Catharina
Jakobsen till ersättare för dessa.

§ 13
Verksamhetsberättelsen för Månsas lågstadieskola
Beslutsförslag
Rektorn presenterar verksamhetsberättelsen för Månsas lågstadieskola
verksamhetsåret 2019-2020. Direktionen tar del av berättelsen.
Beslut

Antecknat till kännedom

§ 14
Läsåret 2020-2021
Beslutsförslag

Rektorn presenterar hur rekryteringen har förlöpt samt andra planer
inför nästa läsår. Direktionen godkänner lägerskolan för läsåret 20/21.

Beslut

Antecknat till kännedom. Direktionen godkänner lägerskolan för läsåret
20/21. Bifogat plan.

§ 15
Ändring av Månsas lågstadieskolas timfördelning
Beslutsförslag
Direktionen för Månsas lågstadieskola har behandlat förslaget för förändring i skolans timfördelning
och sänder förslaget till direktören för den svenska servicehelheten för godkännande.
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 kompletteringar som rör
undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i grunderna 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 kompletteringarna 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 timfördelning än den nationella tidigareläggningen kräver, beslöt
utbildningsnämndens 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 verksamhetsstadgan 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 grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.
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.
Beslut:

Antecknat till kännedom.

§16
Övriga ärenden
§ 17
Mötets avslutande
Beslut:

Mötet avslutades kl. 18.14

Joe Pimenoff, ordf.

Heidi Purho, sekr.

Karin Fougstedt

Marina Koskinen-Juma

