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HELSINGFORS STAD   Protokoll 4/21 
STAFFANSBY LÅGSTADIESKOLA  
DIREKTIONEN   18.10.2021 

 

 

 

Tidpunkt  18.10.2021 kl. 17.30 

Plats  Teams 

 

Möteskallelse har skickats till 

Ledamöter  Eva Pehrsson, ordförande 

  Jacob Töringe 

  Ida Nordman 

  Stefan Winiger 

  Ted Svensson 

Nina Österholm 

 Niina Stolt 

 

   

 

   

Övriga  xx, elevrepresentant 
xx, elevrepresentant 

Heidi Purho, föredragande, sekreterare 
 

Närvarande:  

Eva Pehrsson, ordförande 

  Jacob Töringe 

  Ida Nordman 

  Stefan Winiger 

Nina Österholm 

 

  

   

Övriga  xx, elevrepresentant 
xx, elevrepresentant 

Heidi Purho, föredragande, sekreterare 
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§ 28 
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. Presentation av 

direktionen.  

Beslut: Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna Stefan Winiger  och 

Nina Österholm till protokolljusterare och Jacob Töringe och Eva Persson till 

ersättare för dessa. Presentation av direktionen.  

 

 

§ 29 
Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten  
 
Beslutsförslag   

Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid 

direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt 

vid direktionens möten. 

Beslut: Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens 

möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens 

möten. 

 

 

 

§ 30 
Begäran on utlåtande av förändringar i antagningskriterier  

 
Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkt beslutar Fostrans- och 
utbildningsnämndens svenska sektion, för sin egen språkgrupps del om ordnandet och dimensioneringen av 
undervisningen vid enskilda skolor i enlighet med lagen om den grundläggande utbildningen. Enligt paragrafens 2 
mom. 2 punkt beslutar eller godkänner sektionen grunder och gränser för enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar 
om grunder för antagning av elever.  
Elevantagningen baserar sig på närskoleprincipen. Varje läropliktig hänvisas en plats i en närskola på basis av sin 
bostadsadress. Genom klara och tydliga antagningskriterier kan Helsingfors stad säkra en plats för stadens egna 
elever i närskolan.  
 

Centrala förändringar  
De föreslagna förändringarna gäller främst följande punkter:  
 
- De nuvarande kriterierna för antagning beskriver utförligt antagning till specialklass. Sedan kriterierna godkändes 
har servicenätet utvecklats, och specialklasser har grundats i ett flertal närskolor. Av denna anledning är den 
tidigare beskrivningen överflödig, och det enda omnämnandet om antagning till specialklass finns under punkt 1 i 
de föreslagna kriterierna  
 
- Förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbildning har inte ingått i de nuvarande kriterierna. Då 
särskilt den förstnämnda verksamheten utvecklats starkt sedan de nuvarande kriterierna godkänts, föreslås dessa 
serviceformer att införas i kriterierna för antagning  
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- I samband med antagning i andra hand föreslås kriterierna ändras så, att syskon i den önskade skolan i framtiden 
skulle ses som ett mer vägande skäl till att plats i skolan beviljas än det, att eleven får plats i den skola förskolan är 
belägen. Dessa kriterier tillämpas i prioritetsordning, och på denna punkt är föreslaget att prioriteringen ändras 
jämfört med nuvarande kriterier. Genom denna förändring förenhetligas antagningskriterierna till den finska och 
svenska grundläggande utbildningen i staden  
 
- Antagning av utsocknes elever på basen av avtal föreslås strykas ur kriterierna. Detta motiveras av att såväl 
servicen inom Helsingfors som i grannkommunerna har utvecklats sedan de nuvarande kriterierna godkänts, och 
undervisning i specialklass finns allt mer tillgänglig i samtliga städer. Med tanke på den specialiserade service 
Zacharias Topeliusskolan erbjuder existerar fortfarande ett avtal mellan städerna i huvudstadsregionen, och 
antagningsprocessen till skolan i fråga beskrivs i dessa avtal  
 
Genom de föreslagna förändringarna förenhetligas kriterier och principer för antagning till svensk och finsk 
grundläggande utbildning i Helsingfors. Målet är även att göra kriterierna mer tydliga och kortfattade, samt att 
kriterierna skall vara möjliga att tillämpa utan ytterligare behov av förändring eller uppdatering, även då till exempel 
specialklassernas service ytterligare vidareutvecklas.  

Givande av utlåtande  
Skolornas direktioner ombeds härmed ge sitt utlåtande på förslaget till nya antagningskriterier till svensk 
grundläggande utbildning i Helsingfors. Förutom direktionens utlåtande skall ett utlåtande även begäras av 
elevkåren. Elevkårens utlåtande bifogas till direktionens utlåtande. Varje elev ska också beredas en möjlighet att 
uttrycka sin åsikt om frågan 
 

 

 

Beslutsförslag:  Direktionen godkänner förändringarna i antagningskriterierna enligt förslaget. 

Beslut: Elevkåren i Staffansby lågstadieskola har diskuterat och godkänt de nya 

centrala förändingarna om grunderna för antagningen av elever i den 

grundläggande utbildningen. Direktionen godkänner förändringarna i 

antagningskriterierna enligt förslaget. 

 

 

 

§31 Nästa möte  

Beslutsförslag:  Mötestid enligt skild kallelse 

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse 

 

§32 Mötets avslutande 

Beslut: Mötet avslutades kl. 18.02. 

 

 

Eva Persson, ordf.   Heidi Purho, sekr. 

 

 

 

Stefan Winiger, protokolljusterare  Nina Österholm, protokolljusterare 


