
INSTRUKTION FÖR RUDOLF STEINER SKOLAN I HELSINGFORS  
 

1 KAPITLET  

ALLMÄNT  

1 §  

Utbildningsanordnare  

Utbildningsanordnare är Helsingin Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry – 

Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors r.f. (nedan 

understödsföreningen).  

2 §  

Utbildning och annan verksamhet under denna instruktion  

I enlighet med undervisningsministeriets beslut av den 12 januari 2004 ordnar 

understödsföreningen förskoleundervisning och grundläggande utbildning enligt lagen 

om grundläggande utbildning (628/1998) samt gymnasieutbildning enligt gymnasielagen 

(629/1998) (bilaga 1, tillstånd för anordnande av grundläggande utbildning och 

gymnasieutbildning). Utbildningen följer arbetsmetoder som bygger på steinerpedagogik. 

I anslutning till utbildningen studeras och utvecklas metoder inom steinerpedagogisk 

undervisning och forskning och ordnas verksamhet som stöder och främjar kännedom om 

och utveckling av steinerpedagogik inom undervisning och fostran. Dessutom ordnas 

steinerpedagogisk fortbildning för lärarna. Understödsföreningen kan ordna 

eftermiddagsverksamhet för skoleleverna (Lagen om grundläggande utbildning 628/1998 

kapitel a 8) och dagvård för förskoleelever (Lagen om barndagvård 36/1973) samt annan 

klubbverksamhet för skolelever. Inom utbildningen och den övriga verksamheten 

samarbetar skolan med andra organisationer och sammanslutningar som arbetar till 

förmån för steinerpedagogik. 

 3 §  

Skolan som undervisningen ges i  

Undervisningen ordnas i Helsingfors i läroanstalten Helsingin Rudolf Steiner koulu – 

Rudolf Steiner skolan i Helsingfors. Skolan kan ha flera verksamhetsenheter. Skolan har 

en förskoleklass och tolv egentliga årsklasser samt en trettonde klass som förbereder för 

studentexamen.   



Skolan har en finsk- och en svenskspråkig avdelning. Den finskspråkiga avdelningen 

kallas Helsingin Rudolf Steiner koulu och den svenskspråkiga avdelningen Rudolf 

Steiner skolan i Helsingfors. Dessutom har skolan fristående finskspråkiga 

verksamhetsenheter, d.v.s Eliasenheten som arbetar i Eliasskolan samt en enhet som 

arbetar i Vantaan seudun steinerkoulu. I dessa verksamhetsenheter ordnas utbildning 

enligt gymnasielagen, enligt en läroplan som bygger på steinerpedagogik.  

 

2 KAPITLET  

ORGAN OCH ANSTÄLLDA SAMT DERAS BEFOGENHETER OCH UPPGIFTER  

4§  

Allmänt  

Understödsföreningen svarar för hela skolans ekonomi och svarar för skolans verksamhet. 

Understödsföreningen anvisar medlen för undervisningen till skolans avdelningar enligt 

de ekonomiska stadgar som understödsföreningen har godkänt. Styrelsen utnämner tio 

(10) medlemmar till den finskspråkiga direktionen  

sex (sex) medlemmar bland de kandidater som nomineras av understödsföreningen  

två (2) medlemmar av lärarkåren bland de kandidater som nomineras av avdelningens 

lärarkår  

en (1) medlem av den övriga personalen bland de kandidater som nomineras av den 

övriga personalen  

en (1) medlem av elevkåren bland de kandidater som nomineras av elevkåren  

 

Styrelsen utnämner åtta (8) medlemmar till den svenskspråkiga direktionen  

fem (5) medlemmar bland dem som nomineras av understödsföreningens möte  

tre (3) medlemmar bland dem som nomineras av avdelningens lärarkår  

 

Mandatperioden för understödsföreningens medlemmar i direktionen är två läsår. Om en 

medlem som står i tur att avgå återväljs är hans eller hennes mandatperiod ett läsår. 

 

 5 § 

 Skolans organ, grunderna för uppgiftsfördelningen samt principerna för förvaltningen  

Styrelsen svarar för anordnandet av utbildningen. Respektive avdelnings direktion och 

lärarkollegium svarar för utvecklingen av utbildningen och för förvaltningen. I de 

separata verksamhetsenheterna finns ledningsgrupper som utövar direktionens 

beslutanderätt enligt bestämmelserna i lagstiftningen och denna instruktion.  



Vid fördelningen av uppgifterna mellan direktionen och lärarkollegiet tillämpas principen 

att direktionen sköter frågor som gäller avdelningarnas ekonomiförvaltning och därmed 

sammanhängande frågor. Lärarkollegiet sköter pedagogiska frågor och frågor som rör 

undervisningen. I sin verksamhet tillämpar organen de allmänna bestämmelserna och 

principerna för föreningsverksamhet om inte annat följer av utbildningslagstiftningen 

eller denna instruktion. Vid organens möten eftersträvas enhälliga beslut genom 

förhandlingar. Vid röstning fattas besluten med enkel majoritet. Om rösterna faller lika 

avgör ordförandens röst, förutom i personval där lotten avgör. Skolans beslutande organ 

skall föra protokoll över sina möten. De godkända protokollen skall hållas tillgängliga.  

 

6 §  

Styrelsens uppgifter  

Förutom det som anges om styrelsens arbete i understödsföreningens stadgar skall 

styrelsen  

1. göra en gemensam budget för skolan och lägga fram den för godkännande av 

understödsföreningen före utgången av december månad  

2. svara för de gemensamma utgifterna enligt ekonomistadgan  

3. följa upp avdelningarnas ekonomi  

4. förvalta stipendie- och gåvofonden samt andra fonder om inte annat föreskrivs i 

fondernas stadgar eller i gåvobrev eller testamente  

5. fastställa ordningsstadgan för hela skolan  

6. på direktionernas förslag utnämna rektor(er) och biträdande rektor(er) som avses i 37 § 

i lagen om grundläggande undervisning och i 30 § i gymnasielagen  

7. utse arbetarskyddschefer och på direktionernas gemensamma förslag utse medlemmar 

till arbetarskyddskommissionen  

8. på direktionernas gemensamma förslag utse representanter för avdelningarna och 

representanter för förvaltnings- och stödpersonalen till delegationen för 

samarbetsförhandlingar  

9. definiera ekonomichefens och förvaltnings- och stödpersonalens uppgifter och 

befogenheter  

 

7 §  

Samarbete mellan avdelningarna  

Beroende på vem respektive ärende rör skall avdelningarnas direktioner, lärarkollegier 

eller elevkårer sinsemellan komma överens om skolans arbetstider och om användningen 



av de gemensamma lokalerna, resurserna etc.  



HÄR AVSLUTAS INSTRUKTIONERNAS LIKALYDANDE DEL.  

FRÅN OCH MED DETTA KAPITEL INLEDS INSTRUKTIONEN FÖR DEN 

SVENSKSPRÅKIGA AVDELNINGEN.  

 

3 KAPITLET  

AVDELNINGENS BESLUTANDE ORGAN  

8 §  

Direktionen  

Avdelningens direktion består av åtta personer varav tre är lärarmedlemmar 

representerande både klass- och ämneslärarstadiet.  

Lärarmedlemmarna väljs för ett läsår i taget. Kollegiets ordförande är automatiskt en av 

lärarrepresentanterna. Föräldrarepresentanterna väljs för en första mandatperiod på två 

läsår, därefter kan omval ske för ett läsår i sänder.  

Direktionen väljer sin ordförande, vice ordförande och sekreterare inom sig. Skolans 

lärare kan inte väljas till ordförande eller vice ordförande. 

 Direktionen sammankallas alltid av ordförande eller vice ordförande. 

 Extra möte skall sammankallas om en medlem i direktionen så kräver. 

Direktionen är beslutför när fem medlemmar är närvarande, ordförande eller vice 

ordförande inberäknad, och då både föräldrarepresentanterna och lärarrepresentanterna är 

minst två.  

Direktionen fattar sina beslut med enkel majoritet. Dock bör konsensus eftersträvas. Om 

rösterna faller lika, avgör ordförandes röst, utom i personval där lotten avgör. 

 Elevkåren samt övrig personal blir hörda i alla för dem relevanta frågor.  

 

9 §  

Direktionens uppgifter  

Direktionen skall  

1. Leda och övervaka avdelningens verksamhet som gäller ekonomin och 

ekonomiförvaltningen samt göra framställningar till styrelsen.  

2. Företräda skolan gentemot myndigheter och andra utomstående i frågor som 

huvudsakligen inte gäller undervisning och fostran eller som enligt denna instruktion inte 

uttryckligen hör till lärarkollegiets uteslutande behörighet.  

3. Efter att ha hört lärarkollegiet fastställa antalet lärare samt annan pedagogisk personal i 

fortlöpande arbetsförhållande.  

4. Efter att ha hört lärarkollegiet göra en framställan till styrelsen om val av årsrektor.  



5. Fastställa de ekonomiska grunderna för lärarnas löner och löneförhöjningar samt fatta 

principbeslut om eventuella prövningsbaserade tillägg och andra förmåner som hör till 

lärarnas arbetsförhållande.  

6. Fastställa timresursen och utifrån lärarkollegiets förslag fastställa timfördelningen.  

7. Utifrån lärarkollegiets förslag fastställa förändringar i läroplanen.  

8. Lämna uppgifter till styrelsen för erhållandet av statsandelar.  

9. Förvalta stipendie- och gåvofonden samt andra fonder om inte annat föreskrivs i 

fondernas stadgar eller gåvobrev eller testamenten.  

10. Godkänna avdelningens budget och senast den 30 november lämna in den till 

understödsföreningens styrelse för fastställelse.   

11. Publicera de centrala delarna av den pedagogiska utvärderingen som kollegiet 

framställt.  

12. Göra framställningar till styrelsen och fatta beslut om andra ärenden som rör 

avdelningens ekonomi och ekonomiförvaltning.  

 

Direktionen kan ha flera förberedande utskott, t.ex. ett ekonomiutskott, en grupp för 

insamlande av medel, en PR-grupp eller en estetikgrupp. I utskotten kan även icke-

direktionsmedlemmar inväljas.  

 

10 §  

Lärarkollegiet och lärarrådet  

Till lärarkollegiet hör de lärare och timlärare som undervisar i skolan minst 10 timmar i 

veckan och som har arbetat i skolan minst en termin. Lärarkollegiet väljer inom sig 

ordförande för ett läsår i sänder, vice ordförande för en första period på tre år, som kan 

förnyas med ett år i sänder. Viceordförande är årsrektor. Lärarkollegiet har en sekreterare 

som lärarkollegiet väljer inom sig för ett läsår i sänder. Lärarrådet är lärarkollegiets 

interna organ. Lärarrådet är öppet för de lärare som meddelar undervisning i skolan och 

som arbetat på skolan minst 3/4 tjänst under två år samt som är behöriga enligt 

förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 

(986/1998) och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna och som har 

tillräcklig förtrogenhet med Waldorfpedagogiken.  

 

Kriterier för tillräcklig förtrogenhet med Waldorfpedagogiken fastställs av lärarrådet på 

förslag av Föreningen för Steinerpedagogik. Kriterierna bör finnas till påseende. 

 



 Medlem i lärarrådet kan man bli genom att ansöka om det. Uppfylls kriterierna blir den 

ansökande automatisk medlem. Även sådana lärare som inte uppfyller kriterierna kan 

upptas i lärarrådet om:  

• läraren har en utbildningsplan för uppnående av behörighet och  

•  läraren har förverkligat största delen av planen och  

•  läraren förbinder sig att fullfölja sin plan  

 

Medlemskapet måste förnyas i början av varje läsår på basis av en ansökan hos 

lärarkollegiet. Ordförande för kollegiet och vice ordförande bör sitta med som fasta 

medlemmar i lärarrådet.  

 

 Lärarrådet samlas vid behov och sammankallas av kollegieordförande.  Lärarrådet leds 

av kollegiets ordförande, eller om denne är förhindrad av vice ordförande. 

 

 11 § 

Kollegiet 

Lärarkollegiet samlas till ordinarie möte en gång i veckan på den veckodag som har 

fastställts för läsåret. Kollegiet kan vara indelat i ett klass- och 

ämneslärarstadiekollegium. I konferensens allmänna del kan alla medarbetare på skolan 

delta. 

 Extra möte sammankallas på initiativ av ordförande, vice ordförande eller tre 

medlemmar av lärarkollegiet. Sammankallare är alltid ordförande eller vice ordförande. 

Medlemmarna skall meddelas om det extra mötet och om de ärenden som behandlas på 

mötet minst två dagar på förhand. 

Lärare kan på skriftlig begäran av väl grundad orsak beviljas befrielse från kollegiearbetet 

för högst ett läsår i sänder. De lärare som beviljas befrielse från lärarmötena hör under 

den beviljade tiden inte till lärarkollegiet. Lärarkollegiet är beslutfört när minst hälften av 

medlemmarna är närvarande. Vid lärarkollegiets och lärarrådets möten eftersträvas 

enhälliga beslut genom förhandlingar. Om omröstning blir nödvändig fattas besluten 

genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom vid personval, då 

lotten avgör och vid disciplinärt elevärende besluts enligt det förslag som förordar 

befrielse från straff eller mildare straff.  

Lärarkollegiet kan ha flera utskott, till exempel:  

1. Ett arbetsutskott där kollegiets ordförande och vice ordförande samt kollegiets 

sekreterare utgör utskottets fasta medlemmar. Utskottet har ingen beslutanderätt men 



förbereder lärarkollegiets och lärarrådets möten.  

 

Arbetsutskottet sammanträder när det behövs under ledning av kollegiets ordförande.  

2. En personalgrupp med 3-5 medlemmar.  

 

Personalgruppen ansvarar för samtal med de enskilda lärarna i kollegiet för att kartlägga 

lärarnas behov av fortbildning. Varje lärare som inte är behörig skall göra upp en plan 

över hur behörigheten skall kunna förverkligas. Personalgruppen ansvarar för uppföljning 

av de anställdas fortbildning inom Waldorfpedagogiken. Personalgruppen intervjuar 

lärare inför anställning.  

 

12 §  

Lärarrådet  

Lärarrådet bör i främsta hand behandla de pedagogiska ärenden som lärarkollegiet 

hänskjuter till det, samt speciellt sträva efter att fortlöpande utveckla avdelningens 

metoder för undervisning och fostran och skolans verksamhet i allmänhet. Lärarrådet 

skall  

1. efter att ha hört lärarkollegiet göra en framställning till direktionen om anslag som 

behövs för utvecklandet av undervisningen och avdelningen,  

2. i samråd med lärarkollegiet göra en framställning till direktionen om det långsiktiga 

utvecklandet av läroplanen samt den tillhörande timfördelningen,  

3. göra en framställning till direktionen gällande antalet lärare och annan pedagogisk 

personal, samt fastställa lärarnas undervisningsämnen i samråd med lärarkollegiet och 

personalgruppen,  

4. efter att ha hört lärarkollegiet utse klasslärare och klassföreståndare. 

 

Lärarrådet kan överlåta ett ärende som omfattas av dess behörighet till ett annat utskott 

eller en annan arbetsgrupp som har tillsatts för någon särskild uppgift, eller till en medlem 

av lärarkollegiet. Lärarrådet är redovisningsskyldigt inför lärarkollegiet.  

Då lärarrådet inte är verksamt övertar lärarkollegiet dess uppgifter. 

 

13 §  

Lärarkollegiets uppgifter  

Lärarkollegiet skall  

1. leda, handleda och övervaka avdelningens undervisning och fostran samt särskilt 



övervaka att avdelningens pedagogiska metoder tillämpas för elevernas bästa,  

2. göra en framställan till direktionen om årsrektor som väljs för en första period på 3 år 

och därefter 1 år i sänder,  

3. besluta om antagning av elever till avdelningen, om inledande av skolgång tidigare 

eller senare än vad som är föreskrivet, samt när det behövs, om överförande av en elev till 

specialundervisning,  

4. besluta om fördelningen av stödundervisning och specialundervisning,  

5. besluta om utbyte av valt läroämne samt om särskilda undervisningsarrangemang 

enligt 18 § lagen om grundläggande utbildning och 13 § gymnasielagen samt om 

ordnande av ersättande undervisning enligt 5 § förordningen om grundläggande 

utbildning,  

6. besluta om den plan för anordnandet av personlig undervisning som avses i 17 § 2. 

momentet i lagen om grundläggande utbildning,  

7. på anhållan ge en gymnasieelev tillstånd att fullgöra en kurs som hör till gymnasiets 

läroplan utan att delta i undervisningen och besluta om att räkna till godo kurser som har 

avlagts på annat håll,  

8. se till att anhållan om elevers frånvaro från undervisningen riktas till kollegiet  

9. upprätthålla kontakt med elevernas vårdnadshavare och andra personer och 

sammanslutningar med intresse för skolans pedagogik genom att ordna möten med 

vårdnadshavarna, informationsmöten, utställningar och motsvarande evenemang,  

10. besluta om avdelningens arbets- och skollovstider,  

11. utarbeta förslag till avdelningens ordningsstadga,  

12. besluta om den pedagogiska utvärderingen av avdelningens verksamhet och göra en 

framställan till direktionen om publicering av de centrala resultaten,  

13. besluta om utdelning av stipendier och andra bidrag, om inte annat stadgas i 

fondernas stadgar, i gåvobrev eller testamenten,  

14. nominera tre lärarrepresentanter till direktionen för ett läsår i sänder,  

15. besluta om och sköta övriga ärenden och uppgifter som enligt föreskrifter eller 

bestämmelser eller på grund av ärendets natur ankommer på kollegiet.  

16. sammanställa timfördelningen inom ramen för timresursen.  

 

Lärarkollegiet kan överlåta ett ärende som omfattas av dess behörighet till arbetsutskottet 

eller till ett annat utskott eller en annan arbetsgrupp som har tillsatts för någon särskild 

uppgift eller till en medlem av lärarkollegiet.  



 

14 §  

Lärarkollegiets ordförande och årsrektor  

Kollegiets ordförande och årsrektor väljs bland lärarkollegiets medlemmar (bör vara 

medlem det läsår som personen väljs för).  Till årsrektor kan även väljas en person som 

har tillräcklig förtrogenhet med Waldorf – pedagogik och arbetserfarenhet. Årsrektorn är 

kollegiets viceordförande. Årsrektorn arbetar som rektor enligt 37 § i lagen om 

grundläggande utbildning och 30 § i gymnasielagen.  

Behörigheten för rektorn avses enligt förordningen om behörighetsvillkoren för 

 personal inom undervisningsväsendet (1998/986). 

 

Direktionsordföranden är årsrektorns närmaste förman. Gällande den allmänna 

ansvarsfördelningen för skolans organ, grunderna för uppgiftsfördelningen samt 

principerna för förvaltningen se närmare instruktionens 5 §. 

 

15 §  

Ordförande för lärarkollegiet skall  

1. se till att kollegiet utan dröjsmål behandlar alla ärenden som ankommer på det,  

2. se till att lärarkollegiets beslut verkställs, om inte beslutets verkställighet har 

hänskjutits till årsrektor,  

3. fungera som initiativtagare för att utveckla avdelningens pedagogiska metoder samt 

arbeta för att avdelningens konstnärliga och pedagogiska arbete förverkligas,  

4. arbeta för att initiera de samarbetsformer, internationaliseringsprojekt och andra 

projekt som finns i skolans undervisningsplan  

5. verka för att avdelningens årliga utvärdering förverkligas samt att de centrala resultaten  

6. i samråd med årsrektor anställa lärare och annan pedagogisk personal inom den av 

direktionen fastställda ramen för antalet anställda, samt besluta om anställningsvillkoren. 

Kollegiet skall alltid höras då pedagogisk personal anställs. Ordförande skall bli hörd då 

årsrektor fattar beslut om uppsägning eller upphävande av de anställdas arbetsavtal. 

7. bevilja lärare och annan pedagogisk personal befrielse från sina uppgifter under högst 

sju dagar per läsår 

8. bevilja befrielse från arbetsuppgifterna för längre tid än sju dagar under ett läsår för 

lärare efter att ha hört lärarkollegiet, inom de ekonomiska ramarna som direktionen har 

uppställt. 

Bestämmelserna om och de ekonomiska ramarna kring fortbildning och studieledighet 



inom B-avdelningen definieras i beslutet taget av direktionen 21.3.2012 (bilaga till 

instruktionen). 

 
9. fungera som arbetsgivarens representant och utöva behövlig arbetslednings- och 

övervakningsrätt (förman).  

 

16 §  

Årsrektor skall sköta följande uppgifter:  

 

1. företräda skolan gentemot myndigheter och andra utomstående i frågor som enligt 

denna instruktion hör till rektorns uteslutande behörighet, 

2. inneha allmänt juridiskt arbetsgivaransvar (tex. sörja för arbetsskydd, inneha 

skadeståndsansvar) 

3. efter att ha hört kollegieordförande uppsäga eller upphäva en anställds arbetsavtal  

4. underteckna arbetsavtalen. Årsrektorn har den slutgiltiga beslutanderätten och ansvaret 
gällande anställningar 

5. framlägga ärenden vid direktionens möten,  

6. efter att då ärendets natur så tillåter ha hört lärarkollegiet, fatta beslut om utdelandet av 

skriftlig varning till elev och avstängning av elev för bestämd tid samt om avstängning 

från studierna av elev i årskurs 10-13 enligt 26§ 2 mom. i gymnasielagen,  

7. tillhandahålla myndigheterna den statistiska information som förutsätts i 

myndighetsbestämmelserna,  

8. ansvara för att dokument och material rörande undervisningsarbetet arkiveras enligt lag 

och föreskrifter,  

9. vid anhållan skriva ut arbetsintyg för lärare och övrig pedagogisk personal,  

10. ansvara för att vikarier anställs vid behov 

11. ansvara för a) praktiska arrangemang i samband med studentskrivningarna, b) 

övervakningen av att de abiturienter som anmäler sig till studentexamen har avlagt det 

krävda totala antalet kurser och de för enskilt prov krävda obligatoriska kurserna samt  c) 

tillsynen av att examinanderna avlägger de till studentexamen hörande proven inom 

lagstadgad tid.  

 

Vid rektorns frånvaro träder kollegiets ordförande i stället.  

 



 

17 §  

Förtroendegruppen  

Förtroendegruppen, som består av tre föräldrar och två lärare, har till uppgift att medla i 

konfliktsituationer mellan elever/ föräldrar och skolans personal inklusive lärarna, mellan 

lärare samt mellan föräldrar (men dock endast i skolfrågor). 

Behandling i förtroendegruppen kräver att parterna i konfliken godkänner medlingen. 

Föräldrarepresentanterna väljs av direktionen och kollegierepresentanterna utses av 

lärarkollegiet, samtliga för ett läsår i taget.  

Förtroendegruppens ordförande är en föräldrarepresentant. Förtroendegruppen 

sammankallas av direktionens ordförande och lärarkollegiets ordförande i samråd. 

I konfliksituationer som gäller endast lärare deltar inte lärarrepresentanterna i medlingen.  

Medlemmarna i gruppen har tystnadsplikt. 

Förtroendegruppen är rapporteringsskyldig till direktionen och lärarkollegiet. 

 

 18 § 

 Samarbetet mellan styrelsen, direktionen och lärarkollegiet/lärarrådet. 

 

 Styrelsen, direktionen och lärarkollegiet skall samarbeta i gott samförstånd i alla ärenden 

som berör skolan. Om det är fråga om att företräda skolan gentemot myndigheter eller 

andra utomstående, skall direktionens ordförande och vice ordförande samt 

lärarkollegiets ordförande och vice ordförande se till att de andra förvaltningsorganens 

företrädare underrättas och får tillräckliga uppgifter om sitt eget förvaltningsorgans 

åtgärdar och om framställningar som görs på skolans vägnar. Underrättelserna och 

information skall alltid lämnas på förhand. De nämnda personerna skall alltid förhandla 

sinsemellan om de åtgärder som skall vidtas.  



4 KAPITLET  

LÄRARNA OCH ÖVRIG PEDAGOGISK PERSONAL OCH DERAS UPPGIFTER  

 

19 §  

Lärarna och övrig pedagogisk personal  

 

Skolans lärare är förskolelärare, klasslärare, ämneslärare, studiehandledare, speciallärare, 

lärare i läkeeurytmi, lärare i målningsterapi och timlärare.  

Klasslärarna handleder sin klass i årskurserna 1-8 och undervisar den i det s.k. 

huvudämnet, som i perioder innehåller skolans läsämnen med undantag av det andra 

inhemska språket och främmande språk. Klassläraren kan om det behövs undervisa även i 

andra ämnen och i andra klasser. Undervisningen i årskurserna 9–13 handhas av 

ämneslärare. 

 I skolan kan även finnas annan pedagogisk personal än vad som har nämnts tidigare i 

denna paragraf, t.ex. skolgångsbiträden, personal för eftermiddagsverksamheten, 

lärarpraktikanter samt läkare och andra personer med ansvar för terapiverksamheten.  

 

20 §  

Studiehandledarens uppgifter  

För klasserna 9 – 13 skall lärarkollegiet välja en lärare som ansvarar för studie- och 

elevhandledningen. Handledaren skall:  

1. ansvara för att elevernas ansökan för vidare studier inför det andra stadiet utförs enligt 

lag och förordning, 

 2. se till att de studerande i klasserna 9 – 13 får tillräcklig handledning, 

 3. föra bok över de studerandes ämnesval inför varje nytt läsår,  

4. ifall de studerande önskar ersätta obligatoriska kurser med den svenska avdelningens 

specialiseringskurser se till att så sker på stadgeenligt sätt 

 5. koordinera och ansvara för de praktiska arrangemangen kring intagningen av elever 

till gymnasiet. 

 

 21 §  

Lärarnas och den övriga pedagogiska personalens skyldigheter och uppgifter  

Lärarna och skolans övriga pedagogiska personal skall sköta sina uppgifter korrekt och 

utan dröjsmål samt iaktta bestämmelserna om arbetsledning och övervakning. De skall 

uppträda på ett sätt som motsvarar deras respektive ställning och uppgifter. En medlem av 



lärarkollegiet skall:  

1. personligen bära ansvar för att skolans syfte förverkligas i enlighet med paragraferna i 

denna instruktion samt sträva efter att främja samarbetet i lärarkollegiet,  

2. delta i kollegiearbetet, i planeringen och utvecklingen av det övriga skolarbetet samt i 

samarbetet mellan hem och skola,  

3. fortlöpande utveckla sitt yrkeskunnande i samarbete med de övriga lärarna,  

4. meddela lärarkollegiet om iakttagna missförhållanden.  

 

Lärare skall i egenskap av klasslärare eller klassföreståndare:  

5. Sköta om klassens interna ärenden, ge akt på hur eleverna i klassen utvecklas och 

uppför sig och vid behov förmedla informationen till lärarkollegiet,  

6. hålla sådan kontakt med lärarna i klassen som är nödvändig med tanke på elevernas 

utveckling och uppföljningen av undervisningen som helhet. Dessutom skall läraren följa 

med utvecklingen hos eleverna i klassen och vidta nödvändiga åtgärder för att trygga 

elevernas skolgång och studier,  

7. hålla sådan kontakt med elevernas vårdnadshavande som behövs med tanke på 

undervisningen och fostran av eleven,  

8. ge erforderliga förteckningar och uppgifter om eleverna till lärarkollegiet och 

årsrektorn,  

9. ombesörja att utvärderingen av klassens elever samlas in samt att utlåtanden och betyg 

utfärdas.  

 

Lärarna som ger undervisning skall:  

1. följa den fastställda läroplanen,  

2. tillämpa och utveckla waldorfpedagogiska undervisningsmetoder och arbetsformer,  

3. behandla uppgifter om eleven konfidentiellt och taktfullt,  

4. sköta om tillrättavisningen av elever, om inte annat bestäms i denna instruktion,  

5. hålla kontakt med andra lärare om det är nödvändigt för elevuppföljningen och 

ombesörja att behövliga uppgifter om uppföljningen kommer till klassföreståndarens 

kännedom,  

6. samarbeta med och stöda sina kolleger i sitt arbete,  

7. i samarbete med klassföreståndaren hålla kontakt med elevernas vårdnadshavare i 

frågor som rör elevernas fostran om vårdnadshavaren begär det eller om det finns 

anledning att ta kontakt med vårdnadshavaren av andra orsaker,  



8. sträva efter att uppnå skolans mål i samarbete med andra lärare och med eleverna och 

deras vårdnadshavare,  

9. i kollegiet utveckla och utvärdera sitt undervisningsarbete,  

10. delta i alla de övervakningsuppgifter som lärarkollegiet föreskriver i den mån de är 

nödvändiga med tanke på skolarbetet och  

11. anteckna elevfrånvaro,  

12. i mån av möjlighet ställa upp som vikarie.  

 

Lärarnas undervisningsskyldighet och andra arbetsuppgifter definieras av instruktionen 

och de avtal som följs i skolan. En person som tillhör skolans övriga pedagogiska 

personal skall utföra de uppgifter som har påförts honom eller henne. Uppgifterna kan 

även ingå i en uppgiftsbeskrivning som fastställs separat. 

 

22 §  

Förfarande vid sökande till uppgift  

Personer som anställs tills vidare eller för viss tid för mer än sex månader antas till 

uppgiften genom ett ansökningsförfarande. 

 De nämnda uppgifterna skall om möjligt ledigförklaras en månad innan anställningen 

skall börja. Ansökningsannonsen publiceras i elektronisk form och efter övervägande i en 

relevant ortstidning.  

Uppgiften kan ledigförklaras på nytt eller ansökningstiden förlängas om ingen av de 

sökande fyller behörighetskraven eller om det anses att skolans intresse så kräver. Om 

uppgiftens ledigförklaras på nytt skall det meddelas i annonsen om tidigare ansökningar 

kommer att beaktas vid besättandet. 

 

 23 §  

Besättande av uppgift  

Vid besättandet av uppgiften betonas förtrogenhet med steinerpedagogik. I fråga om 

uppgifter som omfattas av ansökningsförfarandet enligt 15 § kan arbetsavtal ingås endast 

med en sådan person som skriftligen har sökt uppgiften före ansökningstidens utgång och 

som vid denna tidpunkt uppfyllde uppgiftens behörighetskrav. Till ansökan skall fogas 

utredningar som visar sökandens behörighet. Om ingen sökande uppfyller 

behörighetskraven eller om det finns andra särskilda skäl kan i enlighet med 23 § 

förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet en 

person med sådan utbildning och förmåga som uppgiften kräver förordnas till uppgiften 



för högst ett läsår åt gången.  

Den valda personen förutsätts förbinda sig till steinerpedagogiska undervisningsmetoder 

och steinerpedagogisk fostran. 

 För en person som anställs tills vidare fastställs en prövotid på högst fyra månader. Även 

personal på viss tid kan ha prövotid, om kollegiets ordförande så föredrar. Alla anställda 

skall ha ett skriftligt arbetsavtal och få en befattnings- eller uppgiftsbeskrivning.  

 

5 KAPITLET  

ELEVANTAGNING OCH ANORDNANDE AV UNDERVISNING  

 

24 §  

Bestämmelser och föreskrifter som skall följas  

 

Om elevantagning, undervisning och arbetstider gäller bestämmelserna i lagen om 

grundläggande utbildning och gymnasielagen och vad som bestäms och föreskrivs med 

stöd av dem samt vad som bestäms i den godkända läroplanen för undervisningen och i 

denna instruktion.  

 

25 §  

Elevantagning  

 

Elever i steinerpedagogiska institutioner prioriteras vid intagning till första klass, därefter 

i anmälningsordning.  

Eleverna antas enligt den av direktionen och lärarkollegiet godkända förfarandet 

(instruktionens bilaga 2). 

Anmälan görs till skolans kansli. I samband med anmälan skall barnets personuppgifter 

och vårdnadshavarnas namn och postadress uppges. Det skall framgå om barnet söker till 

den svenskspråkiga eller till den finskspråkiga linjen eller alternativt till båda.  

För att anmälan skall kunna beaktas då beslut fattas om antagandet måste 

vårdnadshavarna bekräfta anmälan skriftligen. Skolan skickar ett brev till 

vårdnadshavaren med begäran om att bekräfta anmälan under våren före skolstarten, 

inom den tid som uppges i brevet.  

När elever antas till förskoleklass iakttas bestämmelserna i denna paragraf till tillämpliga 

delar. 

För studerande som söker till klasser i Rudolf Steiner skolan i Helsingfors som motsvarar 



gymnasieutbildning (klass 10) gäller följande antagningskriterier: 

• Elever som har gått klass 9 vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors och önskar 

fortsätta i samma skola kommer först i kön. 

•  De elever som har sökt plats vid skolan innan ansökningstidens slut tas upp enligt 

två kriterier:  

1. utlåtande, avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (50%)  

2.  intervju (50%)  

 

De elever som tas in till andra klasser än klass 1 och 10 samt till de platser som blir lediga 

under läsåret antas av lärarkollegiet enligt ovanstående bestämmelser. 

 Innan eleverna antas till skolan skall deras vårdnadshavande få information om 

Steinerpedagogikens verksamhetskoncept samt om den steinerpedagogiska 

undervisningen.  

 

26 §  

Arbetstiderna i förskoleundervisningen och i klasserna 10–13  

 

Arbetsdagarna inom förskoleundervisningen är de samma som i den grundläggande 

utbildningen. I årskurs 13 pågår undervisningen i högst 120 dagar.   

 

27 §  

Undervisningsgrupper  

Det högsta antalet elever i en undervisningsgrupp är 32. Undervisningsgruppens 

maximistorlek kan av pedagogiska orsaker överskridas så att högst 36 elever kan höra till 

gruppen. Om undervisningsgruppens maximistorlek inom specialundervisningen gäller 

dock vad som föreskrivs i 2 § förordningen om grundläggande utbildning. Även mindre 

gruppstorlekar i vissa situationer återfinns i lagstiftningen.  

 

28 §  

Elevvårdsgruppen  

En elevvårdsgrupp sammanträder regelbundet. I gruppen ingår årsrektor, den pedagogiska 

läkaren, hälsovårdaren, skolpsykologen, specialläraren, kuratorn och skolans terapeuter 

ingår som ordinarie medlemmar. Experter kan vid behov inkallas. 

 

  



29 §  

Specialundervisning och terapiverksamhet  

För elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter ordnas 

specialundervisning utöver den övriga undervisningen. Om det med hänsyn till antalet 

elever som antagits till undervisningen och andra omständigheter är ändamålsenligt kan 

eleverna även få specialundervisning enligt 17§ 2 mom. lagen om grundläggande 

utbildning. Eleverna kan också erbjudas terapi.  

 

6 KAPITLET  

ELEVKÅREN  

 

30 §  

Elevkåren och elevkårens uppgifter  

Till elevkåren hör eleverna i årskurserna 9–13. Elevkåren väljer en styrelse som består av 

1–2 elever per klass. Elevkåren kan även vara gemensam med den finska sidan. Kollegiet 

utser en gymnasielärare som en handledande lärare för elevkåren. Den handledande 

läraren kan delta i elevkårens möten. Elevkårens uppgift är att:  

1. ordna sådan verksamhet för sina medlemmar som stöder skolans mål och som i 

synnerhet bidrar till kunskap om det finska samhället. Dessutom skall verksamheten 

utveckla elevernas samarbetsförmåga och förmåga till internationellt samförstånd. 

2. följa upp hur elevernas ställning utvecklas och genom framställningar och diskussioner 

medverka till elevernas trygghet och trivsel i skolan,  

3. ge utlåtanden om skolans ordningsregler, läroplan och den årsplan som grundar sig på 

läroplanen, vidare ge utlåtanden om läroböcker och övriga läromedel samt beslut som 

inverkar på studierna och elevernas ställning samt göra framställningar i frågor som hör 

samman med detta  

4. vid början av läsåret ordna de personval som behövs. (NB se innan i samma §) 

5. i samråd med direktionen, lärarna och den övriga personalen planera och genomföra 

skolans gemensamma tillställningar  

6. hålla kontakt med direktionen samt myndigheter och organisationer som understöder 

elevkårens mål  

7. utarbeta elevkårens stadgar och skicka dem till lärarkollegiet för fastställelse.  

 

Elevkårens styrelse skall:  

1. inom sig välja ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga eventuella 



funktionärer  

2. föra protokoll över sina möten  

3. förbereda elevkårens möten och sammankalla elevkåren till stadgeenliga möten  

4. utarbeta elevkårens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse  

5. förbereda de ärenden som skall behandlas vid elevkårens möten och verkställa 

elevkårens beslut  

6. lämna förslag till lärarkollegiets arbetsutskott för behandling  

7. sammanträda vid behov under ordförandens eller vice ordförandens ledning.  

 

7 KAPITLET 

ÄNDRINGAR I INSTRUKTIONEN 

 

31 § 

Ändringar i instruktionen 

Ändringar eller tillägg till instruktionen kan föreslås av lärarkollegiet, lärarrådet och/eller 

direktionen och skall alltid behandlas i både lärarkollegiet och direktionen. Direktionen 

för det gemensamma förslaget för godkännande till styrelsen. Om inte ett gemensamt 

förslag kan uppnås presenterar direktionen lärarkollegiets och direktionens alternativ 

likvärdigt för styrelsen. 

  

8 KAPITLET  

IKRAFTTRÄDANDET  

 

32 §  

Ikraftträdandet  

Den här instruktionen träder i kraft den 1.8.2015. 

Den här instruktionen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ersätter instruktionen av 

den 1 januari 2013 

 

 


