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Från sjuan till nian
Info om övergången till sjuan



Helsingin kaupunki — 3

Varje elev har rätt att få en plats i sin närsko-
la. De elever som går i enhetliga grundskolor 
behöver inte byta skola när de börjar i sjuan. 
Övriga elever i sexan får i januari ett meddelande 
där den egna närskolan anges samt en blankett 
för anmälningen. Inför anmälningen till sjuan 
fyller eleverna i blanketten tillsammans med sina 
föräldrar. Blanketten lämnas in vid anmälningen 
till sjuan. 

Den 16 januari 2020 kl. 18.00 ordnar alla fyra 
skolor med årskurserna 7–9 var sitt informa-
tionsmöte om studierna i årskurserna 7–9. Själva 
anmälningen till sjuan äger rum den 29 januari 
2020 kl. 15–19 i respektive skola.

Hur sker övergången 
till årskurs 7? Läs mera  

på webben
edu.hel.fi/fransjuantillnian 

 (bl.a. blanketter, ofta ställda frågor)
hel.fi/servicekarta 

 (Helsingfors stads utbildningstjänster 
på kartan under rubriken Undervisning 
och utbildning)

edu.hel.fi/sokskolor 
 (alla skolor i Helsingfors alfabetiskt och 
stadievis)

Blanketter
Alla blanketter gällande den grundläggande 
utbildningen finss på  
edu.hel.fi/fransjuantillnian

Viktiga datum 

2020
16.1  kl. 18 Skolorna med årskurserna  

7–9 ordnar information för sexorna 
och deras vårdnadshavare. 

23.1  Lämplighetstest i musik  
i Åshöjdens grundskola. 

29.1  kl. 15–19 Sexorna anmäler sig  
till sjuan i respektive skola. 

18.8  Skolan börjar.

Intensifierad 
undervisning
I vissa skolor i Helsingfors ordnas intensifierad 
undervisning i årskurserna 7–9. Antalet vecko-
timmar i det intensifierade ämnet är i allmänhet 
1–2 timmar mer än det normala minimiantalet 
timmar i ämnet. Till den intensifierade under-
visningen antas eleverna på basis av ett lämp-
lighetstest. I den svenska utbildningen erbjuds 
intensifierad undervisning i musik, lämplighets-
test ordnas 23.1.2020 (se Åshöjdens grundskola 
ash.edu.hel.fi).

https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/kuudesluokkalaiset
https://servicekarta.hel.fi
https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/kuudesluokkalaiset
https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/ashojdens-grundskola/ashojdens-grundskola


Följ oss i  
sociala medier
 #HelsinkiOppii

 @HelsinkiOppii

 kasvatus ja koulutus

 kasvatus ja koulutus

Grunderna för elevantagningen
Eleverna antas på de grunder för antagningen som utbildningsnämndens 
svenska sektion har fastställt och de finns på webbplatsen  
edu.hel.fi/fransjuantillnian. Man kan också få dem av skolorna eller info-
disken vid sektorn för fostran och utbildning, tfn 09 310 86400.

Infodisken för fostran och utbildning
tfn 09 310 86400, vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00

besöksadress: Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors
postadress: PB 51300, 00099 Helsingfors stad
telefonväxeln 09 310 8600, vardagar kl. 8.15–16.00

edu.hel.fi/fransjuantillnian

Utgivare Sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stad
Foto Jefunne Gimpel, tryckeri Next Print Oy, 11/2019. 
Informationen i denna broschyr granskades i november 2019. Vi förbehåller oss rätten till förändringar. 
För aktuell information se edu.hel.fi/fransjuantillnian och skolornas webbplatser. 

edu.hel.fi/fransjuantillnian




