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LUST ATT LÄRA OCH LÄSA
”

L

ust att lara och lasa” ar det lasarstema
som lararkollegiet valde for Vasa ovningsskolas 44. verksamhetsar, lasaret
2018-2019. Det lustfyllda larandet och motivation ar tatt sammanbundna med varandra.
Det som motiverar oss ger oss ocksa lust att
lara och lasa. Vilka faktorer motiverar oss
manniskor? Vi motiveras till olika handlingar
av t.ex. fysiska behov, behov av sakerhet och
trygghet, sociala behov, kognitiva, estetiska
och andliga behov. Skolan bor forsoka tillrattalagga en larmiljo – fysisk, psykisk och social
– som ger varje barn och ung utrymme att
vaxa optimalt. Ibland finns det faktorer som
stjal motivationen och hindrar ett lustfyllt
larande aven om allt i skolan vore tillrattalagt.
Elevvarden eller studerandevarden ar skolans
redskap, vid sidan av specialundervisningen,
for att i samarbete med hemmen forsoka
minska och undanroja hinder for optimal inlarning.
Verksamheten i Vasa ovningsskola har under
lasaret fortsatt med intensitet och engagemang liksom tidigare ar. Under mitt andra ar
som ledande rektor fascineras jag av den utvecklingsanda som rader trots att arbetsbelastningen ar hog. Over 110 personer i personalen ansvarar for over 900 barn och unga
och over 400 lararstuderande. Det ar fraga

om ett stort maskineri med manga kugghjul
som bor samspela. Duktiga och ambitiosa stadierektorer, prorektorer och IB-koordinator
haller allt i sin hand. Åven om vardagen med
lektioner, rutiner och laxor ar fundamentet i
verksamheten, ar det manga enskilda handelser som kunde lyftas upp i arsberattelsen
vilka sakert stannar kvar i barnens och de
ungas minnen. Jag tanker t.ex. pa skolfreden,
gymnasiets musikal, Christmas Carols med
engelskalinjen, Bankskuddardagen och De
aldstes dans, faddergalan, vanelevernas disko,
teater- och kyrkobesok, friluftsdagar, studieresor, varfesten och stafettkarnevalen. Nagra
fa saker vill jag speciellt lyfta fram for historiken fran lasaret 2018-2019:
Redan innan skolan började deltog ca 150 lärare från olika övningsskolor i SUHOs (Suomen
Harjoittelukoulujen Opettajat ry:s) sommardagar som Vasa övningsskola stod värd för 1-3.8.
Ett särskilt tack till Hillevi Honga-Oksanen som
ledde arbetsgruppen bakom de lyckade dagarna.
Från läsårets början bär Vasa stad helt ansvaret för Vasa övningsskolas elev- och studerandevårdstjänster, i enlighet med lagen om elevoch studerandevård från 2014. För grundläggande utbildnings del innebar det en förstärk-

Bildkavalkad från Valborgsfesten 2019. Foto och kollage: Andreas Sundstedt.
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Förtjänstfull insats. Åbo Akademi delade ut förtjäns ttecken till personalen i Vasa fredag
22.3.2019. Från Vasa övningsskolas sida premierades från höger Stefan Röj (35 år, förtjänsttecken i
förgyllt silver) och Jockum von Wright (25 år, förtjänsttecken i silver). På bilden saknas Tina Liljeblad
som fick förtjänsttecken för 30 års insats och Elisabeth Horn för 25 års insats. Foto: BK.

ning i och med att vi fick tillgång till en egen
skolpsykolog vid sidan av skolkuratorn. För
gymnasiets del försvagades tillgången till skolkuratorstjänsterna och samtal har kontinuerligt förts med Vasa stad kring hur tillgången
till tjänsterna kunde förbättras.
I början av oktober firades gymnasiets bildoch konstlinjes 30-årsjubileum. Jubileet uppmärksammades med såväl konstutställning
som jubileumsfest. I samband med jubileet
gjorde gymnasiets rektor Ulla Granfors sin
sista skoldag före pensioneringen efter 20 år
som rektor och många år som lärare före det.
Diane-Christine Blusi, flankerad av prorektor
Henrik Lindgrén, fungerade som tf. gymnasierektor läsåret till slut. Under senhösten inleddes rekryteringen av nya stadierektorer för
perioden 1.8.2019-31.7.2025. Fakultetsrådet
utsåg i februari Elisabet Backlund-Kärjenmäki
till rektor för grundläggande utbildning och
Mats Borgmästars till rektor för gymnasiet. Till
prorektorer för grundläggande utbildning utsågs Annika Lassus och Pamela Backholm och
till prorektor för gymnasiet Diane-Christine
Blusi.
I början av november kunde Vasa övningsskolas nya konstgräsplan invigas under högtidliga
former. Fotbollsproffs Tim Sparv medverkade i

”Vi motiveras till
olika handlingar av
t.ex. fysiska behov,
behov av säkerhet
och trygghet, sociala
behov, kognitiva,
estetiska och andliga
behov. Skolan bör
försöka tillrättalägga
en lärmiljö – fysisk,
psykisk och social –
som ger varje barn
och ung utrymme att
växa optimalt.”

Klimatet i fokus. Greta Thunberg, 16-årig klimataktivist som blev känd för sin skolstrejk utanför riksdagshuset i Stockholm i augusti 2018, inspirerade till
klimatstrejk också i Vasa. Bilden är tagen fredag
15.3.2019 vid demonstrationen framför stadshuset.
Vasa övningsskolas elever och studerande deltog
med vårdnadshavarnas tillstånd. Foto: BK.
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invigningen. Han hade personligen sponsorerat
hälften av kostnaderna för konstgräsplanen
medan lokala företag bekostat resten. Från
skolans sida är vi oerhört tacksamma för det
lyft konstgräsplanen innebär för grundskolans
skolgård. Ett stort tack till lärare Anna Wulff
som höll i projektet från skolans sida.
I november fick dekanus’ för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier beslut om utredning av förutsättningar för eventuell flytt av
gymnasiet till Academill stort medialt utrymme. Utredningsgruppen lades på is fram till
dess att stadierektorerna var utsedda. Utredningsuppdraget omformades när gruppen småningom i maj inledde sitt arbete.
I december deltog en stor del av övningsskolans personal i Åbo Akademis storslagna 100årsfest som firades i Vasa. Festen avslutade
jubileumsåret 2018. I december inleddes en
serie utbildningsdagar i RegionförvaltningsverBildkonstalster. Klass 2a i grundskolan har avbildat
rävar. Foto: BK.
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kets regi kring bedömning med rektor för
grundläggande utbildning Elisabet BacklundKärjenmäki och prorektor Annika Lassus som
föreläsare och inspiratörer.
Två gånger under läsåret, i oktober och i januari, fick vi dels via fakulteten och dels via Vasa
stad möjlighet att träffa representanter för
kultur- och undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen ute på utbildningsturné i
landet. Vid evenemanget i slutet av oktober
synliggjorde vi de många forsknings- och utvecklingsprojekt Vasa övningsskola är involverad i.
I februari publicerade kultur- och undervisningsministeriet slutrapporten från den arbetsgrupp vid ministeriet som grunnat på modeller
för samarbete mellan gymnasiet och högskolorna. I arbetsgruppen ingick ledande rektor. I
medlet av mars publicerades de nya grunderna
för läroplanen för gymnasiet, GLP2021, med

möjlighet att ge utlåtande för allmänheten
överlag och utbildningsanordnarna i synnerhet. De slutgiltiga grunderna skall publiceras i
november för att bearbetas under år 2020 och
tas i bruk från hösten 2021.
Under läsåret har vi flera gånger läst om Greta
Thunbergs skolstrejk för klimatet och hur kampen spritt sig som en löpeld kring jordklotet. I
Vasa ordnades klimatstrejk framför stadshuset
där en del av våra elever och studerande deltog
med vårdnadshavarnas tillåtelse 15.3. Miljövårdsplanen som godkändes ett år innan kunde
synliggöras för vårdnadshavarna när klimatet
aktualiserades på detta sätt.
I månadsskiftet mars-april hölls kompetensveckan med åk 7-9. Kompetensveckan innebar
ett mångsidigt ämnesöverskridande program
som utvecklats som fortsättning på projektet
Utmaningen.
I april ordnade Vasa övningsskola svenskspråkigt parallellprogram inom ramen för koordineringen av finlandssvenskt internationaliseringsarbete under Utbildningsstyrelsens
vårdagar för internationalisering. Andreas
Sundstedt fungerar som deltidskoordinator för
nätverket, som under våren fick en egen Facebook-sida där bl.a. några poddar publicerades.
Under sen vår vidtog rutiner som har med
nästa års antagning att göra; lämplighetsprov
och antagningsprov för gymnasiets speciallinjer och IB-utbildningen. IB-utbildningen kommer under inkommande läsår att genomgå en
”five year review” som innebär en ganska omständlig och noggrann granskning av kvaliteten på utbildningen. Ett nytt IB-avtal utarbetades med Vasa stad under hösten, likaså ett
avtal kring antagningen av elever till grundläggande utbildning.
I maj firade vi första gången med s.k.
”framgångstårta” speciellt med tanke på alla
som under året representerat skolan med stor
framgång, det må sedan vara i kör, musikal,
idrott eller på annat sätt.
Personalfortbildningen under lasaret har fokuserat dels pa handledning och dels pa

”I början av november kunde
Vasa övningsskolas nya
konstgräsplan invigas under
högtidliga former. ... Från
skolans sida är vi oerhört
tacksamma för det lyft konstgräsplanen innebär för
grundskolans skolgård.”
sprakutvecklande amnesdidaktik (grundlaggande utbildning). Inom arbetet med handledningen onskar jag framfora ett varmt tack
till universitetslarare Renata Svedlin for hennes insatser for ovningsskolan. Tva tillfallen
med ”Ovis delar” har ordnats under aret av
tutorlarare Jan Ålin.
Olika typer av samarbetsnatverk ar oersattliga i dagens varld. Jag onskar framfora ett
stort tack till alla Vasa ovningsskolas samarbetspartners – och speciellt personalen vid
FPV, foraldraforeningarna, direktionen samt
Vasa stad. Med Foregangarna rf. har vi under
lasaret samarbetat kring en ny form av stod
for larande och med Vasa Årbis bl.a. kring
fortbildning i akut forsta hjalp. Med CLL har vi
tagit emot gaster fran nar och fjarran. Samarbetet med de ovriga ovningsskolorna i
eNorssi ar oersattligt.
En grupp i personalen som sallan lyfts fram
men som gor en oerhort stor insats for en
fungerande skolvardag ar alla stodfunktioner.
Jag vill avsluta med att tacka assistenter, sekreterare, IT-pedagog, IT-support och alla ovriga som gor sin insats for var skola. Ni ar
guld varda – pa samma satt som alla i den
undervisande personalen.
Med onskan om ett avkopplande sommarlov
Bernt Klockars
Ledande rektor
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I PENSION
Gymnasierektor Ulla Granfors avgick med
pension 30 november 2018. Vasa ovningsskola har varit Ullas arbetsplats i nastan 40
ar. Hon studerade svenska och litteratur vid
Åbo Åkademi och utbildade sig till modersmalslarare. Hennes konstnarlighet och
intresse for konst inspirerade henne senare
till vuxenstudier inom Konstindustriella hogskolan. Det forsta lararjobbet vid Ovningsskolan var de facto ett vikariat som teckningslarare. Under sin larargarning som lektor i modersmal och litteratur har hon verkat inom
bade hogstadiet och gymnasiet. Fran 1998
fram till och med hosten 2018 har Ulla fungerat som rektor for
gymnasiet.
Under Ullas tid som
gymnasierektor har
hon hunnit verka pa
olika adresser, engagerats i att utveckla
larmiljoerna och varit
med da gymnasiet
renoverats och byggts
till, for att ge bildkonst- och musikprogrammen nya, andamalsenliga utrymmen.
I en intervju i Vasabladet fran september
2018 beskriver Ulla
en rektors arbete. ”En
rektorsposition vid en
skola ar inget fardigdukat bord. Du kommer till ett bord dar
en del ska diskas och nya kakor ska bakas.”
Ett gymnasium ar i standig utveckling och da
nytt ska in behovs formagan att vaga se utanfor de invanda ramarna men aven ett kritiskt
oga. I allt utvecklingsarbete har Ulla hallit
pedagogiken i forsta rum. Hon har varit engagerad i flera laroplansrevisioner och hort till
pionjarerna i Svenskfinland da studentexamen digitaliserades. Hennes intresse for skolans pedagogiska digitalisering finns beskrivet i publikationen DiDiDi vid Vasa ovningsskola 10 ar! I boken beskrivs didaktiska dimensioner i digitalt larande.
Natverkande inom olika forum har utmarkt
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Ullas satt att arbeta och samverka. Da gymnasienatverket Vi7 tog sina former fanns Ulla
med i spetsen for utvecklingen. Samarbetet
med Åbo Åkademi och FPV har varit viktigt.
Speciellt har Ovningsskolans roll som praktikskola for blivande larare engagerat och sporrat Ullas intresse for lararens handledande
uppdrag. Tillsammans med Benita Kavander
har hon gett ut boken ”Handledning – en (o)
mojlig konst”. Ullas grundprinciper for all
handledning ar respekt och att trivas tillsammans. Det framkommer ocksa i hennes passion och omtanke for gymnasiestuderandenas
basta. Studerandekaren har under Ullas
ledning involverats
aktivt i skolans verksamhet.
Vid sidan av arbetet
har Ulla varit engagerad i manga uppdrag
inom lokalpolitiken, i
foreningar och i olika
arbetsgrupper.
En
rektors arbetsliv ar
intensivt men Ulla har
alltid prioriterat man,
barn, barnbarn och
mor och far hogt och
alltid lyckats klamma
in gemensamma stunder med dem. Under
skolarets pauser har
huset i Kasko och segelbaten dar inneburit mojligheter for
hela familjekretsen
att samlas och umgas
under ledigare forhallanden.
Under aren som gymnasierektor har Ulla valt
ett citat som ledstjarna for varje lasar. Rektorskollegerna Gun och Elisabet har botaniserat
bland citaten och valt ett som ocksa star som
rubrik pa minnesboken fran rektorernas
aventyrsresor i Joniska havet: ”Navigare necesse est” - att segla ar nodvandigt.
Vi onskar Ulla och hennes familj forliga vindar
da hon seglar vidare mot nya aventyr!
Gun Jakobsson och Elisabet BacklundKärjenmäki (Foto: Kasper Dalkarl)

I PENSION
Sonor stamma och sansad rost
Jockum von Wright, lektor i matematik och
fysik, firade sin sista arbetsdag 29.3.2019,
samtidigt som IB-abiturienterna firade sin
sista skoldag fore laslovet. Pa IB-studenternas
avslutningssamling framkom det tydligt hur
uppskattad Jockum bade som larare och
handledare. Sin vana trogen bidrog Jockum
med musikaliskt program, for musiken har
tillsammans med undervisningen varit ledtonerna under alla ar.
Jockum kom till Vasa ovningsskola hosten
2002. Ganska snabbt blev han engagerad
inom IB och fungerade som koordinator aren
2007-2016. Ått vara IB-koordinator innebar
att halla ett oandligt (men numrerbart) antal
bollar i luften samtidigt, och Jockums formaga
att i alla situationer halla sig lugn (eller atminstone visa sig lugn) har varit trygghet och
inspiration for studerande liksom kollegor.
Forutom sina egna amnen, matematik och
fysik, undervisade han ocksa IB-amnet Theory of Knowledge med stor entusiasm. Hans
insatser bade som larare, handledare och administrator kommer ett saknas i amneskollegiet och bland hela skolans personal.
Vi onskar Jockum allt gott i de nya uppgifterna som pensionar pa ny ort, och vi vet att han
aven framover kommer att bli konsulterad i
manga olika arenden enligt IB-devisen “Keep
calm and call Jockum”.
Ämneskollegerna
Foto: Airaksinen Oy

I PENSION
Grundskolans skolsekreterare Gun Hinders
avgick med pension i november 2018.
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ÖVNINGSSKOLORNAS SAMARBETSNÄTVERK ENORSSI

SUHOs sommardagar 1-3.8.2018 som Vasa övningsskola stod värd för. Foto: Heimo Oksanen.

eNorssi ar alla ovningsskolors samarbetsnatverk dar ocksa Vasa ovningsskola ar en aktiv
part. Lararutbildning drivs av 8 universitet i
Finland som ocksa uppratthaller 10 ovningsskolor. eNorssi ordnar arligen ett host- och ett
varseminarium kring aktuell pedagogisk utveckling vid sidan av de fasta arbetsgrupper
som natverkar kontinuerligt runt handledning, ICT, laroplan, forsoks-, utvecklings- och
forskningsverksamhet samt laroplansutveckling.
Under hosten publicerade ovningsskolorna en
tvasprakig digital bok om bedomning. Vara
larare har bidragit med texter i publikationen.
Boken Oppimista edistava arviointi – Bedomning som stoder larande finns att tillga via
lanken Oppimista edistava arviointi - Bedomning som stoder larande pa enorssi.fi.
For den svensksprakiga oversattningen star
Ånnika Lassus. En viktig funktion som eNorssi
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natverket har ar att utbilda ovningsskolornas
larare i handledningsuppdraget. Under hosten avslutade Ånnika Lassus och Gun-Britt
Kull-West den tvaariga utbildningen for handledarfortbildare.
I samarbete med Regionforvaltningsverken
startade ovningsskolnatverket under hosten
fortbildningen Fordjupade fardigheter i bedomning. Fortbildningen ordnas for personal
inom den grundlaggande utbildningen kring
bedomning. Den bestar av tre narstudiedagar
som ordnades hosten 2018 i Vasa. Da efterfragan pa fortbildningen var stor holls modul tva
varen 2019 i bade Vasa och Helsingfors. Den
tredje modulen halls hosten 2019. Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen
och deltagandet ar avgiftsfritt. Ovriga samarbetspartners ar Nationella centret for utvardering och universitetens lararutbildningar.
Ånsvariga for den Finlandssvenska fortbild-

ningen ar Elisabet Backlund-Karjenmaki och
Ånnika Lassus. Vara larare Katrina Åkerholm
och Johan Vikstrom har forelast under modul
2. Pa LP-verktygsbacken kan man bekanta sig
med materialet fran fortbildningarna http://
ops-tyokalupakki.fi/vasa/?Hem
Ovningsskollararnas forening SUHO (Suomen
harjoittelukoulujen opettajat) ordnade i borjan av augusti sommardagar i Vasa. Programmet forsiggick i Åcademill men ocksa pa farjan over till Umea. Var representant i SUHO
Hillevi Honga-Oksanen var huvudansvarig for
arrangemangen tillsammans med en arbets-

grupp. Flera av vara larare var engagerade i
det praktiska. Skolans husband bjod pa hogklassig underhallning pa kvallsfesten som
holls pa Bernys intill Replotbron.
Harre (Harjoittelukoulujen rehtorit) ar rektorernas viktiga natverk. De flesta rektorer har
olika uppdrag i nationella arbetsgrupper pa
bland annat Utbildningsstyrelsen och inom
ministeriet. Den samlade kunskapen behover
na till alla ovningsskolor i landet och darfor
traffas rektorerna nagra ganger per lasar.
Vasa ovningsskolas representant i Harres styrelse ar Elisabet Backlund-Karjenmaki. EBK

Annika Lassus och Elisabet Backlund-Kärjenmäki inför ett utbildningstillfälle kring bedömningen anordnat av Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen. Till höger publikationen om bedömning utgiven av
övningsskolnätverket eNorssi.
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LEDNINGSGRUPPEN MED ANSVAR FÖR
UTVECKLANDE AV HANDLEDNINGEN
Vasa ovningsskolans ledningsgrupp med ansvar for utvecklande av handledning har
sammantratt atta ganger under lasaret for att
diskutera och planera fortbildning av den
handledande personalen bade vid FPV och
ovningsskolan. Tankarna har kretsat bade
kring planering pa arsbasis och i ett femarsperspektiv. Gruppen har bestatt av Bernt
Klockars, Renata Svedlin, Ulla Granfors/ Diane-Christine Blusi, Elisabet BacklundKarjenmaki, Gun-Britt Kull-West, Ånne Uppgard och Ånna Norrback.
Under aret har gruppen ordnat tva interna
fortbildningstillfallen kring handledningstemat; 4.9.2018 och 10.1.2019 kl 16-18:45.
Dessa har varit obligatoriska for den undervisande personalen vid Vasa ovningsskola
och frivilliga for handledarna pa FPV.
Vid det forsta tillfallet horde vi Renata Svedlin presentera en sammanfattning av vad
som genomforts under fjolaret och vad som
ar pa gang inom handledningsprojektet. Vidare horde vi en presentation av Katrina
Åkerholm om arbetsalliansen inom handled-

Det samlade materialet kring handledning
vid Vasa övningsskola samlas i en virtuell
materialbank kallad ”Rum för handledning”.
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ning samt Jenni Haagensens och Caroline
Ingos miniforskningsresultat.
I gruppdiskussionerna funderade vi kring den
virtuella handledningsmappen som tar form
pa vart intranat. Grupperna fick komma med
forslag till struktur, innehall och namn. Åv
forslagen valdes ”Rum for handledning” och
mappens struktur ar under bearbetning. Det
kommer att finnas bade handledningsteoretiskt och praxisrelaterat material tillgangligt
for intern anvandning. Renata Svedlin och
bl.a. Åndreas Sundstedt har jobbat vidare med
detta.
Vid det andra tillfallet hade Linda Thors en
presentation som baserade sig pa det slutarbete hon gjort i samband med handledningskursen inom universitetspedagogiken varen
2018. Efterat diskuterade kollegiet i heterogena grupper den bild pa handledning de
hade gjort som forarbete till kurstillfallet. Gemensamma varderingar kannetecknande for
gruppens handledning rapporterades i ekot
efterat.
Handledningsgruppen har aven arbetat med
texten till den tilltankta ingressen pa den nya

Nästan hela arbetsgruppen med ansvar för utvecklande av handledningen. Från vänster Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Gun-Britt Kull-West, Renata Svedlin, Anne Uppgård, Anna Norrback och Bernt Klockars.
Foto: Katariina Smulter.

hemsidan under rubriken ”lararstuderande”
samt med en beskrivning av handledning i
praktikhandboken.
Handledningsgruppens
medlemmar har aven forelast kring handledningstemat bl.a. for danska gaster via CLL.

”Det finns inte två
auskultanter som kan
handledas på samma
sätt. Alla är de olika.”

Tre interna handledningsfortbildningstraffar
ar planerade till nasta ar. Tanken ar att i studiecirklar reflektera kring handledningen pa
basen av lasning av litteratur ur en materialbank som gruppen arbetat fram.

Ur utvärderingen av handledningsfortbildningen 2018-2019

Som medlem i en sadan har fortbildningsgrupp upplever man arbetet givande men
svarigheten att gora ett bra arbete. Det ar
omojligt att mota allas behov. En del kolleger
har upplevt att det finns for mycket betoning
pa handledning, andra anser att det varit for
lite. Det har funnits onskemal om flera externa forelasare, andra efterlyser mer praxisnara
arbetssatt. Det borde goras mera enhetligt
och likadant som vid de finska ovningsskolorna. Det har aven forekommit kritik kring

tidpunkten for fortbildningstraffarna och att
deltagandet har varit obligatoriskt. Manga har
trots detta upplevt att traffarna varit givande.
Jag vill tro att gruppen har fyllt en funktion
och lyckats atminstone delvis i sitt uppdrag
som har varit att medvetandegora handledningsteori och praxis samt bidra till handledningsutveckling i en larande organisation. ÅN
13

FORSKNING OCH PROJEKT
Utvecklingsprojekt och forskning Vasa övningsskola är involverad i 2018-2019
Slöjd 2.0 - programmering i slöjd
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
1.8.2015-30.9.2019
Nya material inom elektronikens område gör det allt
lättare och roligare att förverkliga egna idéer som
kombinerar slöjdens olika material med modern teknologi och programmering enligt egna behov och
önskemål. Slöjd 2.0 är ett ämnesintegrerande projekt,
där barn i åk 3-9 får arbeta med konkreta, programmerbara slöjdprojekt. Projektet genomförs i samarbete med ett urval pilotskolor i Vasaregionen och Åbo.
Målsättningen är att man inom projektet vid dess slut
har producerat material, idéer och innehåll som lärare
kan ta i bruk för att introducera programmering i
undervisningen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.
VÖS ingår som pilotskola i projektet. Material och
idéer testas både i undervisningen i åk 6 och i klubbverksamhet.
Kasper Hiltunen, Linda Mannila
Spelifiering
Kontaktperson: Minna Rimpilä
2016Att kartlägga möjligheter för spelifiering i bildkonstundervisningen och i klassrummet genom mångfacetterade uttryckssätt.
VÖS-klassrummet verkar som ett "laboratorium" för
olika former av digitala och virtuella lärmiljöer.
Matilda Ståhl ÅA, Hannah Kaihovirta HU, Minna Rimpilä VÖS
TIU - Världen är så stor
Kontaktperson: Katrina Åkerholm
2018
Samarbete mellan Wasa teater och Vasa övningsskolas årskurser 5-6 och 7-8 inom ämnet modersmål och
litteratur. Pjäsen Världen är så stor baserar sig på
Zacharias Topelius saga Björken och stjärnan och
anknyter till dagsaktuella frågor som flyktingskap.
Arbetet har i workshopar i samarbete med Wasa teaters dramapedagog Sarah Bergkulla kretsat kring
utvecklandet av empatisk förmåga och vilja att uttrycka egna åsikter. Elever och lärare har fungerat
som referensgrupper och testpublik under utarbetandet av den turnerande pjäsen där en deltagande pedagogik är en viktig hörnsten.
Sandra Bernas, Katrina Åkerholm, Minna Rimpilä, Pia
Valkeakari, Lina Teir (WT), Sarah Bergkulla (WT)
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MAT-É-TEMA(T)
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
2015-2019
Syftet är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där man tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet
och huslig ekonomi. Syftet är att såväl utveckla
mångsidiga lärmiljöer och angreppssätt som bedömning i formativ mening inom dessa.
Forskningen fokuserar på att identifiera, beskriva och
diskutera lärarnas och ämnesdidaktikers erfarenheter,
synliggöra dilemman, utmaningar och framgångskriterier som deltagarna identifierat i sina helhetsskapande projekt.
Kasper Hiltunen, Ann-Sofi Röj-Lindberg (FPV) & Juha
Hartvik (FPV)
Läs mer på http://blogs2.abo.fi/matetemat/
Digitala möjligheter i en blandad lärmiljö
Kontaktperson: Minna Rimpilä
2014Att utveckla användningen av digitala verktyg i en
blandad lärmiljö.
Projektet som påbörjades år 2014 har genomgått
många faser och pågår fortfarande med nya infallsvinklar och försök. Bildkonst och multilitteracitet har en
central roll i projektet. Flera artiklar och föreläsningar
har producerats inom projektet.
Minna Rimpilä, VÖS Hannah Kaihovirta HU
Projekt DiDiDi
Kontaktpersoner: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Andreas Sundstedt
2011Projektets övergripande syfte är att granska, upptäcka
och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ
digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och
fortbildning.
https://projektdididi.wordpress.com/
INNOKOMP
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
2018-2019
Avsikten med projektet är att ge yrkesverksamma
lärare redskap som kan användas då läraren vill förnya sin undervisning i slöjd. I projektet utvecklas pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper. Samtidigt som den
grundläggande undervisningens och lärarutbildningens undervisning står i fokus skapas nya modeller för
fortbildning.
En av projektets målsättningar är att utveckla lärarnas

samlärarskap. Det erbjuder nya infallsvinklar för
slöjdundervisningen, professionellt stöd och ett vidgat
perspektiv och praxis för elevutvärderingen. Lärmiljöer, expertnätverk och externa aktörer används som
stöd för lärarutbildningen och grundläggande utbildningen i skapandet och utvecklandet av en delandekultur och för att finna fenomenbaserade och läroämnesövergripande samverkansmodeller. Projektets
praktiska verksamhet grundar sig på pilotisering av
innovativa verksamhetsmodeller vid universitetens
partnerskolor. Lärare och elever samt lärarutbildare
och lärarstuderande skapar tillsammans verksamhetsmodeller som utvecklar elevernas formgivnings- och
teknologikunnande i en mångmateriell och jämlikhetsfrämjande slöjdundervisning. De nya verksamhetsmodellerna testas i skolorna under två utvecklingscykler
med start våren 2018. Projektet är ett s.k. spetsprojekt
och koordineras av ämneslärarutbildningen vid Åbo
Universitet, Raumo campus. Slöjdlärarutbildningarna
vid Åbo Akademi i Vasa, Östra Finlands universitet
och Helsingfors universitet är samarbetspartners i
projektet.
Kasper Hiltunen, Stina Ahlmark & Lars Broman, Mia
Porko-Hudd (FPV)
Läs mer om projektet:
https://static.punomo.fi/uploads/2017/09/innokomphanke.pdf
Visuell kultur som strategi och praktik i
bildkonstundervisning
Kontaktperson: Johan Vikström
2018-2020
Doktorsavhandling. Bidrag till kunskapsutvecklingen
inom bildkonstpedagogiken.
Ingår i forskarstudierna vid Forskarutbildningen vid
FPV/ÅA. Forskningsprojektets empiriska del utförs vid
VÖS som klassrumsforskning. Undersökningens försökspersoner är elever och lärare vid VÖS.
Flera lärarkolleger är resurspersoner.
Musikteoriprojekt tillsammans med ÅA,
Novia, New York Steinhardt universitet/
egen forskning på doktorandnivå gällande
skolmusikal
Kontaktperson: Jan Jansson
2017-2020
1. Utarbeta nya metoder för musikteoriundervisning i
appform för därigenom göra teorin mer tillgänglig,
praktisk. 2.Doktorsavhandling
VÖS gymnasium (musikprogrammet) involverad i
bägge projekten.
Jan Jansson

Makerverkstan
2018-2020
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
Inom projektet skapas ett så kallat “makerspace” i
nära anslutning till skolans bibliotek. Den nya lärmiljön
inbjuder till nyfikenhet och uppfinnarglädje samt erbjuder möjlighet att i en social gemenskap utforska hur
teknik fungerar och kan utvecklas. Makerverkstan
rymmer teknologier såsom 3D-printer, laserskärare,
programmerbar broderimaskin samt byggsatser, utrustning och komponenter för elektronikarbete, programmering och robotik. Makerverkstan ska möjliggöra öppna laborationer och visa på kopplingar mellan det analoga och det digitala; naturvetenskaper,
design, konst och hantverk. Makerverkstan fungerar
som arbetsmiljö för ämnesundervisning, helhetsskapande undervisning och klubbverksamhet. Makerverkstan kan också bokas för lärarfortbildning i samråd
med Centret för livslångt lärande (CLL). Projektet
finansieras av Utbildningsstyrelsen och Svenska folkskolans vänner.
Jan Alin, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, John Henriksson (CLL), Kasper Hiltunen & Andreas Sundstedt
Koe ja kokeile/Experimentella metoder;
digital databehandling och utvärdering
Kontaktperson: Elisabeth Norrmén
1.9.2016 - 31.12.2018
Att utveckla experimentella arbetsmetoder som involverar digitala mätningar, digital databehandling och
utvärdering enligt den nya läroplanen (både formativ
och summativ) tillsammans med de andra övningsskolorna i landet.
Inom VÖS har införskaffats mätapparatur som kan
användas inom ämnena BI-FY-KE-HÄ. Laborationsinstruktioner med förslag på utvärderingsmetoder har
utarbetats och laddats upp i en mapp som är gemensam för projektdeltagarna både inom de ovannämnda
ämnena och MA. Samtliga deltagande övningsskolor
har tillgång till alla instruktioner som skrivits inom
projektet.
EN, SR, CI, MN, JH, NP, ES, CS
YES - Gymnasierna i arbetslivet
Kontaktperson: Anders Fransén
2016-2018
YES är ett expertisnätverk som stöder och fortbildar
lärare inom företagsamhetsfostran och fungerar som
regional utvecklare av företagsamhetsfostran. Vårt
mål är att varje ung finländare får ta del av företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har beredskap att förverkliga företagsamhetsfostran i sin undervisning.
http://pohjanmaa.yesverkosto.fi/2018/03/07/vasa15

Nytt utbyte etableras.
Lärare och elever från
Veritas Learning Circle
är intresserade av utbyte med Vasa övningsskola. Från vänster koordinator för internationella studerande Heimo
2NVDQHQ, Bengt Lindholm, rektor Elisabet
Backlund-Kärjenmäki,
ledande rektor Bernt
Klockars och grundare
av Veritas Learning Circle Muzaffar Bukhari.
Skolans hemsida:
https://www.vlc.org.pk/
Foto: Katariina Smulter.

ovningskolas-gymnasiumissa-on-laajatyhteistyoverkostot/?lang=sv
Anders Fransén, Tina Liljeblad
Handledning av lärarstuderande/HELLA
Kontaktperson: Anna Norrback m fl
Inspiration för VÖS lärare till större medvetenhet om
handledningspraxis och teori, workshopar, kurser,
miniforskning.
Mikael Uljens, Renata Svedlin.
Hela personalen är mer eller mindre involverad indirekt
Utbildning av handledare för lärarstuderande
Kontaktpersoner: Gun-Britt Kull-West, Annika Lassus
2018-2019
Inom övningsskolornas samarbetsnätverk eNorssi
utbildas handledare för utbildning och fortbildning som
riktas till verksamma handledare vid övningsskolor.
Vasa övningsskola medverkar i utveckling av utbildning för nya och redan verksamma handledningsfortbildare. Målgruppen för utbildade handledare är lärarstuderande.
Arbeten och genomförda studiehelheter publiceras på
eNorssis hemsida www.enorssi.fi, övningsskolornas
samarbetsnätverk inom lärarutbildningen.
Lärmiljön Läslandet
Kontaktperson: Katrina Åkerholm
Våren 2017 - hösten 2018
Syftet med projektet är att skapa en inspirerande
lärmiljö som väcker läslusten och främjar elevernas
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läsfärdigheter. Dessa färdigheter är centrala för hela
elevens lärande och skolgång, och ett aktivt skolbibliotek bidrar till elevernas lärande.
I en enkät i åk F-6 i höstas uttryckte alla åldersgrupper ett gemensamt önskemål. Både förskolebarn och
niondeklassister önskade sig en lugn miljö i vilken de
kunde sjunka in i en bok. Inom projektet skapas därför
'läslandet', en lärmiljö där eleverna på ett lekfullt sätt
kan utveckla sina läsfärdigheter och läsa i lugn och ro.
Projektmedel kommer att användas för att skapa
lärmiljön, samt för anskaffning av pedagogiska spel
och verktyg för läsinlärning.
Jenny Norrgård, Susanna Stenbacka, Helena Svarvar, Katrina Åkerholm
Eklasstandem
Kontaktperson: Åsa Löf
Läsåren 2018-2021
Hallå! Ett samarbetsprojekt mellan VÖS och Jyväskylän normaalikoulu.
Läsåret 2018-2019 utarbetades och genomfördes 5
eklasstandemkurser mellan skolorna. Nu tas steget
vidare och de studerande har möjlighet att få en egen
personlig språktutor (PLT = Personal Language Tutor)
som de kan samarbeta med i sina språkstudier under
hela gymnasietiden. Projektet utarbetar även en modell för hur PLT implementeras i ämneslärarutbildningen inom svenskan och finskan (5 sp).
Lärarna vid skolorna erbjuds möjlighet att skugga sina
finska kollegor och undervisa det egna ämnet på
svenska vid Jyväskylän normaalikoulu.
Projektets resultat kommer att publiceras i en fritt
tillgänglig elektronisk handbok.

Projektet MOFI 2.0
Kontaktperson: Åsa Löf
Läsåren 2018–2021
Projektet ägs av Åbo Akademi och genomförs som ett
samarbete mellan Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa övningsskola och
avdelningen för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen.
Syftet med projektet är att utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen inom grundläggande
utbildning för att förtydliga undervisningens uppdrag i
svenska skolor i Finland. Utvecklingsarbetet bedrivs
på lokal, regional och nationell nivå och bygger på
kollegialt lärande. Projektet resulterar i en forskningsbaserad handbok för att dokumentera och etablera
gemensamma riktlinjer för den modersmålsinriktade
finskundervisningens uppdrag.
Bothnia Learning Hub
Kontaktperson: Jenny Teir
Läsåret 2017Läsåret 2017–2018 fungerade klass 4a som pilotgrupp för projektet Bothnia Learning Hub (BLH) inom
ramen för klasslärautbildningen och kursen Vardagens kemi.
Bothnia Learning Hub är ett av regeringen Sipiläs
spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen. BLH
utnyttjar digitaliseringens möjligheter och målet för
projektet är att vidareutveckla och sprida god praxis
av digitala lärandemiljöer samt experimentera med
nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta
sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.
Vasa övningsskola är fadderskola inom BLH och J
Teir fungerar som kontaktlärare. I anslutning till FPV
kursen Skola i utveckling och samverkan kommer vi
under läsåret 2018–2019, som fadderskola inom projektet, att få ta emot en grupp studerande som ska
jobba med ett givet utvecklingsuppdrag för Vasa övningsskola.
European Youth Parliament (EYP)
Kontaktperson: Johanna Bonäs
European Youth Parliament är en politiskt obunden
organisation med syfte att göra europeiska ungdomar
till aktiva samhällsmedborgare med intresse för
Europa och politik. EYP har verksamhet på tre olika
nivåer: Fyra regionala sessioner därifrån de bästa
delegaterna går vidare till en nationell session, varifrån de bästa delegaterna väljs ut till internationella
sessioner. På samtliga sessioner deltar dock delegater från många olika länder. En EYP-session varar tre

till fyra dagar. Under dagarna är deltagarna indelade i
olika delegationer som har i uppgift att ta fram lagförslag inom ett viktigt område. Under den sista dagen
sammankommer alla delegaterna i en generalförsamling där alla presenterar sina förslag med åtföljande
diskussion och omröstning. Studerande vid Vasa
övningsskola har deltagit i EYP-sessioner på alla
nivåer sedan 2016. I år ordnas de regionala uttagningarna i Vasa, vilket gör att intresset för EYP är
extra stort bland våra studerande i år. EYP bidrar till
att stärka elevernas språk (engelska), argumentationsteknik, samarbetsförmåga, ansvarstagande, intresse för internationella frågor och politik, kännedom
om Europas länder och folk, kännedom om skolsystem i andra länder. Studerandena knyter också värdefulla kontakter till Europas framtida beslutsfattare.
ProgMath (Erasmus+ -projekt)
Developing a sustainable Europe-wide
model for the integration of Programming
in the teaching in Mathematics
Kontaktpersoner: Ulf Thors, Jan Alin, Johanna Hedvik, Anne-Marie Kronholm
Läsåren 2018–2021
Första träffen med projektskolorna från de olika länderna ägde rum i mitten av oktober 2018 och den
andra i mars 2019. Syftet är att testa och utveckla
lektioner i programmering. Projektet koordineras från
Västerås. Förutom Vasa övningsskola och Västerås
grundskola deltar ett gymnasium från Toulouse i
Frankrike, en grundskola från Botoșani i Rumänien
och en grundskola från London i projektet.
Projektets hemsida: https://sites.google.com/view/
progmath.
Bedömning för lärandet
“Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av
lärarens yrkesliv”
Kontaktpersoner: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Annika Lassus
Läsåren 2018-2020
Nationell fortbildningshelhet i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Regionförvaltningsverket. Fortbildningen stöder färdigheterna i bedömning bland personal inom den grundläggande utbildningen och stärker
bedömningskunnande regionalt och ökar jämlikheten i
skolorna.
Fortbildning inom eNorssi ( www.enorssi.fi)
Publikation utgiven av läroplansgruppen inom
eNorssi. Svenskspråkiga ansvariga Annika Lassus,
Elisabet Backlund-Kärjenmäki.
http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/mobile/
index.html#p=1
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Bedömningskultur - FYREN
Kontaktperson: Elisabet Backlund-Kärjenmäki
2014Fyren är ett nationellt nätverk för skolutveckling inom
den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen
upprätthåller och utvecklar nätverket, samt stöder
utvecklingsskolornas verksamhet.
Vasa övningsskolas arbete handlar om att definiera
och utveckla en mångsidig bedömningskultur inom
den grundläggande utbildningen.
Planer och stödmaterial:
+ Plan för bedömning och beskrivning av bedömningskulturen
+ Underlag för årskursvisa lärandesamtal
+ Mål för bedömning av lärande, arbete och
uppförande - underlag för bedömning
Arbetsgrupp: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Tommy
Nordman, Annika Lassus, Gun-Britt Kull-West, Minna
Rimpilä, Sandra Bernas och Heidi Borgmästars.
Skola i rörelse
Kontaktperson: Tommy Nordman
Läsåret: 2018-2019
Syftet med Skolan i rörelse- projektet är att öka aktiviteten både inom- och utomhus framförallt under skolvardagen. Skolan innehar en allt viktigare roll i frågan
om att stimulera elevernas fysiska funktionsförmåga.
Undersökningar visar att eleverna har en högre aktivitet i skolvardagen än hemma under helgerna – trots
det ligger aktiviteten under det rekommenderade.
Målet är att uppnå ”En timme om dagen” under skoldagen genom olika insatser som uppmuntrar till mera
rörelse i skolvardagen.
Arbetsgrupp: Tommy Nordman, Eva Ramstedt, Carina Forsdahl, Fred Holmsten och Kaj-Ove Ahlmark.
Erasmus+ projekt What’s your ID?
Kontaktperson: Diane-Christine Blusi
2018-2020
Vasa övningsskolas gymnasium är koordinerande
skola för ett nytt Erasmus+ projekt. Namnet för projektet är ”What’s your ID?” och syftet är att medvetandegöra våra studerande om olika aspekter av begreppet identitet samt stärka deras förståelse av social,
språklig och kulturell mångfald. Vilka byggstenar
formar vår identitet? Vilken bild ger vi av oss själva via
sociala medier? Hur ser mitt ”digitala pass” ut i jämförelse med ditt? Vad är det som bildar vår skolas identitet i jämförelse med andra skolor? Vad innebär europeisk identitet?
Verksamheten utgår från aktivt deltagande av studerande i alla skeden av projektet (planering, genomförande och utvärdering). Känslan av delaktighet och
erfarenheten av kollektivt arbete med lärare och studerande från andra skolor utomlands stärker deras
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kompetenser på många områden. Utvärderingen sker
kontinuerligt. Projektarbetet innebär kreativt, pedagogiskt utvecklingsarbete inom vår egen skola och i
samarbete med våra partnerskolor.
Våra samarbetsskolor är Heilig Hart College
Waregem (Belgien), Stanislavs Broks Daugavpils
Music Secondary School (Lettland) och Agrupamento
de Escolas de Constância (Portugal).
Utvecklingsprojekt F1 – Hur stöder man
lärandet vid tidig ålder?
Kontaktpersoner: Fred Holmsten, Evgenia Bos
2018-2021
Utvecklingsprojekt F1 står för den gemensamma
gruppen bestående 6 förskolebarn och 13 elever i
årskurs 1. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan har flera gemensamma beröringspunkter. En viktig del i utvecklingen av en väg mot en
enhetlig lärstig är att klargöra de gemensamma beröringsytorna utifrån de båda läroplanerna men också
att hitta vägar som beskriver olikheterna. Våra samarbetspartner från ÅA är professorerna Ann-Katrin
Svensson och Ria Heilä-Ylikallio.
SYNAPS (Synergi av Psykologi vid Vi7gymnasierna och Åbo Akademi)
Kontaktperson: Mikael Lax
Läsåret: 2019 Syftet med SYNAPS-projektet är ett kreativt samarbetsprojekt mellan ämnet utvecklingspsykologi vid
Åbo Akademi i Vasa och Vi7- gymnasiernas psykologilärare i Österbotten. Projektets övergripande mål att
utveckla och testa en samarbetsmodell som kan generaliseras även till andra ämnesbaserade samarbeten mellan gymnasium och universitet. Projektet
möjliggör en gemensam verksamhet där universitetsstuderande ordnar föreläsningar, workshops och seminarier för gymnasiestuderande kring det gemensamma favoritämnet psykologi.
Genom att delta i Synaps programpunkter och göra
självständiga skrivuppgifter i anslutning till dessa så
kan gymnasiestuderande avlägga en kurs i tillämpad
psykologi. Hemsida:
https://blogs2.abo.fi/synaps/
Koordinering av finlandssvenska internationaliseringsprojekt
Kontaktperson: Andreas Sundstedt
2018Koordineringsprojektets uppdrag är att informera om,
motivera, inbjuda och inspirera till ökad kännedom om
internationella och globala frågor inom den allmänbildande utbildningen, såväl grundläggande utbildning
som gymnasieutbildning i det svenskspråkiga Finland,

i enlighet med gällande läroplaner. Som paraply för
verksamheten fungerar Förenta Nationernas Agenda
2030. Projektet strävar efter att belysa internationella
och hållbarhetsfrågor och nå fram till såväl enskilda
skolor och på utbildningsanordnarnivå som till studerande inom lärarutbildningen. Det långsiktiga målet
är unga som växer upp med nya, generösa attityder
gentemot det internationella och globala med förståelse för vikten av hållbarhet. Projektet har kontakt
med och stöder även övriga finlandssvenska internationaliseringsprojekt som fått finansiering av UBS.
https://www.facebook.com/
internationaliseringidenfinlandssvenskaskolan
Projektets referensgrupp har under läsåret bestått av
Andreas Sundstedt, Bernt Klockars och Markus
Norrby.
Samundervisningsprojekt
Kontaktperson: Maj-Len Rönnqvist
2018”Vi stöder tillsammans! Mångvetenskapligt och digitalt
samarbete för att stöda lärande" är ett samarbetsprojekt mellan sex universitet (Uleåborg, Helsingfors,
Åbo, Joensuu, Rovaniemi) och Åbo Akademi.
Involverade är också olika experter och många skolor
från nämnda städer.
Projektet kommer att genomföras från 1 september
2017 till 31 juli 2020.
Projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet. Projektet har fyra mål som kombinerar
samundervisning, pedagogisk konsultation, positiv
pedagogik och digitaliserad undervisning. Åbo Akademis fokus är samundervisning med betoning på att

utveckla studerandes möjlighet till att samundervisa
yrkesövergripande för att differentiera och ge specialpedagogiskt stöd i klassen.
KAARO
2018Kontaktpersoner: Elisabet Backlund-Kärjenmäki och
Bernt Klockars
Projektet är en del av regeringens spetsprojekt som
handlar om bedömning och utvärdering samt utvecklandet av dem.
Renata Svedlin, Michael Uljens, Janne Elo, Ritva
Mertaniemi och Elisabet Backlund-Kärjenmäki.
Projektets hemsida: www.kaaro.fi.
DIVED
2018-2020
Kontaktperson: Bernt Klockars
Projektet är en del av regeringens spetsprojekt. Projektet handlar om diversitet t.ex. ifråga om språk och
kultur i utbildningen.
Projektpresentation: https://www.youtube.com/watch?
v=VNxtZvkur-U
Erasmus+ lärarutbyte
2019-2021
Kontaktperson: Johanna Bonäs
Åtta lärare bereds möjlighet att delta i Erasmus+-kurs
i samband med skolor i andra länder.

Finlandssvensk utbildningskonferens i september 2018. Med i
ledningsgruppen för
konferensen satt rektor
Elisabet BacklundKärjenmäki. På bilden
från vänster James Nottingham, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, GunBritt Kull-West, Annika
Långgård och Annika
Lassus.
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LÄSANDET HAR MÅNGA DIMENSIONER

Å

rets läsärstemä ”Lust ätt lärä och läsä”
läter litet väl enkelt och självklärt for en
skolä, tänker du känske. Dä opponerär
jäg mig: det är fäktiskt ett mängfäcetterät,
spännände och utmänände temä som vi vält
ätt ärbetä med under läsäret!
Ått läsä innebär sä mycket mer än ätt tolkä
skriven text. Idäg finns begreppet multilitteräcitet i läroplänen och det är en äv de sju
kompetenser skolän skä sätsä pä. Multilitteräcitet innebär ätt forstä mängfäld och ätt hä
färdighet ätt bedomä informätion, pästäenden
och olikä äsikter. I forstä händ gäller det näturligtvis ätt forstä skriven text, nägot som
bärn blivit sämre pä. Men läsändet är sä
mycket mer: vi prätär idäg om ett vidgät textoch spräkbegrepp. Värä bärn behover kunnä
läsä verbälä, visuellä, äuditivä, numeriskä och
kinestetiskä symbolsystem eller kombinätioner äv dessä och de skä kunnä produceräs skriven, täläd, tryckt, äudiovisuell och text i digitäl form.
I skoläns ällä läroämnen lär elevernä sig
läsändet utifrän de olikä läroämnenäs textbegrepp. I modersmäl och litterätur här läsändet och forstäelsen äv texter inom olikä genrer en viktig roll, medän bildkonstens, slojdens, mätemätikens, fysikens och musikens
texter är äv ändrä släg. Läsändet utveckläs

Rektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki testar den
nya Swivl som tas i bruk från hösten 2019. Foto: EBK
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helä tiden men en tendens är tydlig. Den multimodälä läsformägän här blivit ällt viktigäre.
En emoji änvänds idäg som en del äv det digitälä skrivändet for ätt snäbbt och effektfullt
formedlä ett budskäp och en känslä. Det gäller
ätt väljä rätt och ätt kunnä tolkä klokt for ätt
undvikä missforständ.
Ått läsä och skrivä vär under 1900-tälet nägot
ännät än det är i däg. Det krävs en bredäre
formägä ätt iäkttä, läsä och tolkä sämt nyä och
foränderligä färdigheter ätt producerä olikä
slägs tecken, symboler, bilder och texter.
For lärärnä gäller det ätt hängä med i läsändets mängfäcetteräde värld. Därfor här vi under läsäret träffäts regelbundet inom fortbildningen Spräkutvecklände undervisning som
Centret for Livslängt Lärände vid Åbo Åkädemi änsvärät for.
Det som hänt under skoläret här träditionellt
beskrivits i en ärsberättelse som den här. En
ännän sorts ärsberättelse här vuxit främ under läsäret genom dokumentätion pä skoläns
Fäcebook-sidä, Väsä ovningsskolä grundskolän. For utomstäende här det värit ett utomordentligt sätt ätt foljä med och fä en inblick i
skoläns värdäg. Pä de sociälä mediernä gäller
det ätt kommunicerä med bilder och kortä
tydligä texter. Pä FB finns drygt 70 berättelser
frän det gängnä läsäret i grundskolän sämläde. Den ärsberättelsen inleds med ätt vi
väcker skolän till liv dä vi utlyser skolfred
med rubriken ”Du kän päverkä – ett leende
hjälper”. Det här äktuäliseräts under helä
läsäret i flerä äv skoläns projekt. Sämärbetet
med Wäsä Teäters TIU-projekt (teäter i
undervisningen) med elevernä i ärskursernä
5-7 kring den Topeliusinspireräde pjäsen
”Världen är sä stor” behändläde den äktuellä
flyktingproblemätiken och värä ättityder. Elevernä lärde sig ätt vi kän päverkä positivt
med ett leende och genom positivä händlingär!
En viktig ärbetsgrupp som lyft upp betydelsen
äv ätt läsä är skoläns biblioteksärbetsgrupp.
Deräs berättelse over det gängnä läsäret kän
män ocksä bekäntä sig närmäre med viä soci-

”I modersmål och litteratur har läsandet och förståelsen av texter inom olika genrer en viktig roll,
medan bildkonstens, slöjdens, matematikens, fysikens och musikens texter är av andra slag.”

älä medier: vosbiblicän pä Instägräm. Listän
over deräs läsärstemän är beundränsvärd.
Gruppen här ocksä under äret inrett ett
läsländ i biblioteket.
Berättelsernä pä skoläns FB-sidä visär ätt
lärärnä och elevernä ocksä lär en hel del utänfor skolän. En ällt storre del äv lärändet sker
helhetsskäpände och ämnesintegrerät under
studiebesok, lägerskolor, friluftsdägär, präo
och inom de mängä projekt, jippon, utmäningär och tävlingär där värä elever är med. Åven
inbjudnä gäster här en stor betydelse dä de
berikär och utvidgär undervisningen. Viä sko-

läns sociälä medier fär värdnädshäväre och
ändrä utänfor skolän ocksä inblick i hur vi i
skolän uppmärksämmär träditioner sä som
Luciä, julfestfirände, Runebergsdägen och
mycket mer.
I vär skolä händer värje däg finä och spännände säker inne i klässrummen, ute pä skolgärden och till och med utänfor skolomrädet!

Elisabet Backlund-Kärjenmäki
Rektor för den grundläggande utbildningen

Vasa övningsskola på sociala medier
Officiell häshtäg #ovningsskolän
twitter.com/ovningsskolän
youtube.com/väsäovningsskolä
soundcloud.com/väsäovningsskolä/
fäcebook.com/vosgrundskolä
fäcebook.com/biblioteketbiblicän

instägräm.com/vosbiblicän/
instägräm.com/vosslojd/
fäcebook.com/vosgymnäsium/
fäcebook.com/VäsäOvisIB/
instägräm.com/vosgymnäsium/
instägräm.com/bildkonstprogrämmet/
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KiVa-SKOLA
KiVä-skolä är ett ätgärdsprogräm mot mobbning. Med hjälp äv progrämmet vill vi minskä
och forebyggä forekomsten äv mobbning i vär
skolä.
I är här KiVä-skolä progrämmet presenteräts for elevernä i klässernä i bäde f-6 och 7-9.
Lärärnä här informeräts om KiVä-teämets
verksämhet under lärärmoten och foräldrärnä här informeräts under foräldrämoten.
Åven den riksomfättäde KiVä-kärtläggningen
frän vären 2018 presenterädes for ällä läräre
i borjän äv läsäret. Resultäten äv skoläns
egen undersokning diskuteräde och vi kunde
konstäterä ätt utfället är positivt i helä
grundskolän. I äk f-6 här vi kämrätstodjäre
bländ elevernä i äk 3-6 värs uppgift är ätt
hjälpä KiVä-teämet i deräs jobb. I är här teämet i f-6 bestätt äv Minnä Rimpilä, Märtinä
Wilhelms och Henrik Friberg och i 7-9 äv Sändrä Bernäs, Mäj-Len Ronnqvist och Joel Storgärd. KiVä-teämet här häft regelbundnä moten for ätt diskuterä det mobbningsforebyggände ärbetet i vär skolä.
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Vänelevernä pä 7-9 här bidrägit till det mobbningsforebyggände ärbetet vid välkomnändet
äv de nyä elevernä i ärskurs 7.
KiVä-teämets huvudsäkligä uppgift är ätt utredä mobbningsfäll. KiVä-teämet här foljt
progrämmets riktlinjer for hur det specifikä
utredningsärbetet med enskildä mobbningsfäll skäll skotäs. Teämet inom f-6 här ocksä
sämmänkällät kämrätstodjärnä en gäng i mänäden. Dessä elever här fungerät som informätionskänäler till KiVä-teämet. Under motenä här kämrätstodjärnä upplyst KiVä-teämet
kring eventuellä konflikter som här uppstätt i
deräs kläss eller bräk och osämjor mellän
skolkompisär under rästernä. Inom KiVäskoläprogrämmet finns det färdigä lektionspäket som elevernä i äk f-6 här jobbät med under
lektionstid med sinä klässläräre. I äk 7-9 är det
främst klässforeständärnä som här jobbät med
KiVä-skolämäteriälet i sinä klässer. Lektionernä här innehällit diskussioner, gruppärbeten,
kortfilmer om mobbning sämt värderings- och
rollspelsovningär. Åven flerä ämnesläräre job-

bär kring frägor som stoder Kivä-teämets
ärbete. Det kän gällä t.ex. gruppdynämik,
känslor, kommunikätion och självkänslä. Det
centrälä mälet med ärbetet pä klässnivä är ätt
päverkä elevernä sä ätt de i stället for
ätt stodä mobbären ställer sig pä den mobbä-

des sidä och visär ätt de inte godkänner
mobbning. Det är mojligt ätt fä slut pä mobbningen dä helä gruppens änsvärskänslä
väcks och det sker forändringär i gruppnormernä.

INTERNATIONELL VÄNSKAP
Elliot Simons deltog
som enda finländare i
Ekonomiska Världsforumets ungdomsläger
i Davos. Artikeln med
honom publicerades i
Vasabladet 7.2.2019.
Till vänster: seminarium kring mobbning on 13.2.2019 arrangerat av Centret
för Livslångt Lärande i
samarbete med Vasabladet.
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SKOLANS BIBLIOTEK - BIBLICAN
Biblicän f-9, fortsätter pä väg mot ett drombibliotek.

klärt, där elevernä fär kopplä äv (chillä) och
läsä. Läsländet här blivit en succe.

Sedän ett äntäl är tillbäkä är värt skolbibliotek Biblicän ihopkopplät med Väsä städsbiblioteks dätäbäs, men i en sluten enhet. I och
med ätt VOS är änsluten till Väsä städsbibliotek sä gors ällä boklän med ett och sämmä
bibliotekslänekort. Biblioteket är bemännät
ällä skoldägär. Under läsäret här elevernä i f-6
regelbundnä bibliotekslänetider. Åk 7-9 här
besokt Biblicän vid behov.

Tvä uppskättäde temäveckor här vi häft i vär
skolä. Under hosten vär temät “nordisk litterätur” och pä vären “deckäre”.

Biblioteksgruppen här under läsäret fortsätt
med ätt utvecklä värt skolbibliotek. I borjän
äv värterminen blev Läsländet med läsfortet
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Lägom till jullovet drog “bibbägruppen” i gäng
julens läsutmäning for läräre och elever. Det
blev rekord i äntälet lästä sidor, 127 001 sidor!
Värt skolbibliotek finns ocksä pä Instägräm
under nämnet vosbiblicän. HS

Foto: Helena Svarvar

TUTORLÄRARE
Under läsäret här Jän Ålin fungerät som tutorläräre for grundutbildningen. Till tutorlärärens uppgifter hor ätt hjälpä kolleger och elever änvändä digitälä verktyg i undervisningen.
Under äret här tutorlärären skrivit, fotogräferät, filmät och gjort diägräm tillsämmäns med
elevernä.
Progrämmering är ett populärt insläg i klässernä, och ocksä i är vär mängä klässer med i
den världsomspännände Hour of Codekämpänjen, där män forsoker fä sä mängä elever som mojligt runt om i världen ätt progrämmerä under en lektion. Temät for ärets
progrämmeringsutmäning vär Minecräft, ett
populärt temä äv elevernäs entusiäsm ätt
domä.
Tutorlärären här ocksä ärrängerät tvä Ovis
delär-tillfällen, där kolleger delär med sig äv
sinä kunskäper till värändrä. I är här vi fätt tä

del äv tips pä
rorelse i klässrummet, änimering med äppen
Keynote, spelifiering, pärundervisning, Grej of
the Däy, älternätivä läromedel
och Teäms, sämt
ätt frägä väd vi vill om änvändning äv iPäd.
Pä vären 2019 kommer en grupp elever ätt fä
utbildning for ätt kunnä bistä läräre och studerände med tekniken i klässrummen, sämt
ätt kunnä visä hur män änvänder olikä äppär i
undervisningen. Elevernä kommer med
jämnä mellänrum ätt fä vidäreutbildning och
ges mojlighet ätt fordjupä sinä kunskäper.

SKOLA I RÖRELSE
Progrämmet Skolän i rorelse här värit ett
spetsprojekt inom kompetens och utveckling
i regeringsprogrämmet i den tidigäre regeringen. Mälet här värit progrämmet Skolän i
rorelse skäll utvidgäs till ett riksomfättände
progräm som ängär ällä bärn och ungä i
grundskoleälder.
Syftet med progrämmet Skolän i rorelse är en
äktiv och trivsäm skoldäg for elevernä. Mälet
är ätt värje grundskolelev skäll rorä pä sig cä
en timme per däg. Det är konstäterät ätt inlärningen främjäs dä elevernä ror pä sig
merä. Vi här strävät efter ätt utvecklä nyä
äktiverände modeller som intresserär elevernä i sämtligä ärskurser.
Skolän i rorelse händlär om en omfättände
ändring äv verksämhetskulturen. Åv de medel som skolän erhället viä projektet här även
en del inforskäffningär gjorts t.ex. äirhockey
bord, cyklär, motionscyklär, fotbollär och lekredskäp till skoläns lekotek.
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FÖRÄLDRAFÖRENINGARNA
Föräldraföreningen F-6 läsåret 2018-2019
Den träditionellä gärdsfesten ordnädes den
28.8.2018 pä skolgärden. Skolän bjod pä säft
och korv till tonernä äv musik ute pä skolgärden. Foräldräforeningen skotte serveringen
och sälde skoltrojor.
Pä Hem och skolä dägen 28.9.2018 fick foräldrär och elever deltä i ”roris” ute pä gärden,
foräldräforeningen bjod pä frukt och dryck ät
ällä elever. Foräldräforeningen deltog i invigningen äv den nyä konstgräsplän den
6.11.2018.
Den 4.12.2018 ordnäde foräldräforeningen
evenemänget Läslust i sämärbete med skoläns bibliotek. Under kvällen kunde män
lyssnä pä hogläsning, deltä i en ordutmäning
eller bytä bocker i bokbytärhornän. Som en
del äv projektet som stoddes äv Svenskä Kulturfonden sä inforskäffäde foräldräforeningen
en mängd nyä bocker till skoläns bibliotek. Pä
julfesten 15.12.2018 ordnäde män gloggmys i
skoläns mätsäl där foreningen sälde glogg och
peppärkäkor.
Ett vändägsdisco ordnädes for elevernä i äk 14 den 13.2.2019. Pä vändägen den 14.2.2019
bjod foreningen träditionsenligt bärn, foräldrär och personäl pä en uppskättäd frukost i
skoläns mätsäl.
Traditionell gårdsfest ordnades läsårets andra skolvecka. Föräldraföreningen skötte servering och
försäljning av Övis-hupparin. Husbandet underhöll.
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På Svenska Dagen kunde den efterlängtade
konstgräsplanen, Timplanen, invigas. Petra Bengs,
ordförande för föräldraföreningen, håller tal.

Foreningen här betälät bidräg for en buss till
Stäfettkärnevälen och donerät vinterutrutsning till Lekoteket.
Foräldräforeningen ordnäde en drogforebyggände foreläsning for foräldrär i mäj 2019.
Under läsäret här Foräldräforeningen deltägit
i Hem och skoläs projekt, ”Värje forälder är en
resurs for sitt bärn”. Foräldräforeningen här
sämverkät med skolän gällände renhällning,
bespisning och klubbverksämheten.
Petra Bengs (ordförande)

Fotbollsproffs Tim Sparv sponsorerade tillsammans med lokala
företag grundskolans nya konstgräsplan. Elevrepresentanterna
Emil Aaltonen och Mollie Långskog framför elevernas tack.

Föräldraföreningen 7-9 läsåret 2018-19
Foräldräforeningen vid Väsä Ovningsskolä äk
7-9 r.f. här under äret äktivt som mäl häft ätt
främjä en fungerände diälog mellän hem och
skolä. Foreningen vill fungerä som en länk
mellän skolän och hemmen sämt sämmänforä
foräldrärnä pä ett näturligt sätt och etäblerä
ett nätverk foräldrär emellän.
Läsäret 2018-2019 här värit utmänände for
foreningens verksämhet. Pä hosten verkäde
helä foreningens främtid värä oklär eftersom
intresset for verksämheten dälät bländ foräldrärnä en längre tid. For ätt fä verksämheten
ätt uppfättäs som relevänt och givände här
foreningens styrelse ärbetät for ätt konkretiserä verksämhetsmälen, strukturerä verksämheten mot sämmänforände evenemäng
och hittä former for konkret stod till fämiljer
med bärn i äk 7-9.
Under vären här foreningen ordnät foreläsning med skolpolisen Jän Längbäckä. Elever i
ärskursernä 7 och 9
här
fätt
träffä och

lyssnä pä polisen. De här fätt informätion gällände färor med sociäl mediä. Foreningen ordnäde ocksä en foreläsning sepärät for foräldrärnä med i princip sämmä informätion. Dock
änpässäd for foräldrär och med mojlighet ätt
ställä forhändsfrägor.
Foreningen eftersträvär ätt äktivt stodä elevkärsverksämheten och främfor ällt skoläns
vänelevsverksämhet.
For ätt äktivt rekryterä medlemmär och främjä
foreningens verksämhet och mäl kommer foreningen ätt representeräs när nyä elever till
ärskurs 7 fär introduktionsinformätion under
vären. Ått värä äktiv medlem i foreningen är
inte särskilt svärt eller betungände utän det
kän värä trevligt och givände. Genom den fär
män god kontäkt och inblick i skoläns verksämhet. Den fosträn som skolän ger ungdomärnä är äv ävgorände betydelse for deräs
främtid. Det är inte älltid lätt ätt värä elev och
skolmotivätionen är väl inte älltid pä topp.
Foreningen kän hjälpä till ätt gorä skolgängen
trevligäre, men for det behover vi ocksä älläs
stod och älläs medverkän!
Skolän är en sä viktig
och centräl del äv
det sämhälle vi lever
i, ätt den älltid är
värd ditt stod.
Johanna
Lehtonen
(ordförande)

Skolpolis Jan
Långbacka.
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INTERNATIONELLA STUDERANDE
OCH HANDLEDARE
Under dettä läsär här vi tägit emot ett rekordäntäl utbytesstuderände. Dessä studerände
kom i är frän Åbo Åkädemis pärtneruniversitet i Tyskländ, Osterrike, Schweiz, Fränkrike,
Belgien, Spänien, Sloväkien, Tjeckien, Norge,
Sverige, USÅ, Jäpän, Mexico och Colombiä. De
flestä stännäde en termin men mängä ändräde ocksä sinä pläner och stännäde helä läsäret. Under äret gor de en eller tvä lärärpräktiker pä ovningsskolän. Pä dettä sätt byter vi
erfärenheter mellän ländernä. Elevernä fär
upplevä bäde nyä spräk och kulturellä moten.
Studerände frän olikä länder erbjuder elevernä godä mojligheter ätt forsokä forstä främmände spräk och lärä sig om ändrä kulturer.
Elevernä blir rätt tryggä i ätt kommunicerä
med dessä studerände och dettä forstärker
deräs självfortroende.

Vi här ocksä täck
väre de utländskä
studerändenä kunnät ordnä eftermiddägsklubbär i
tyskä och spänskä.
Under präktiktiden kommer ocksä en del äv händledärnä
frän hemuniversitetet pä besok. I är besoktes
vi äv händledäre frän Spänien, Belgien, Norge
och USÅ.
Mängä studerände häller upp kontäkten med
vär skolä efter ävslutäd präktik. I är kunde det
händlä om hjälp for deräs forskningsuppgifter
pä mägisters- eller doktorsnivä.
Heimo Oksanen, koordinator för utbytesstuderande

ERASMUS-ASSISTENT
Under hostterminen häde vi formänen ätt hä
en ässistent pä Eräsmus-ävtäl hos oss. Märtä
Perich Pälläruelo frän Bärcelonä gjorde ett
mycket gott ärbete med elevernä. Hon fungeräde som hjälpläräre i mängä klässer och holl
bäde klubbär i spänskä och hemspräksundervisning for elever med spänskä som modersmäl. Märtä jobbäde mest
pä engelskä, men häde
genom ett tidigäre präktikär i Sverige lärt sig en
del svenskä som hon
snäbbt utokäde hos oss.
Hon vär ett brä foredome
for elevernä i vikten äv
ätt vägä tälä ett främmände spräk.
Märtä engägeräde oss
ocksä i ett besok äv en
lärär- och studerändegrupp frän Bärcelonä.
Dennä grupp fick ut
mycket äv besoket ge29

nom ätt foljä med undervisningen, diskuterä
med läräre bäde pä ovningsskolän och pä
fäkulteten. Läräre frän vär skolä blev välkomnäde till Bärcelonä pä studiebesok.
Känske nägot for främtiden.
Heimo Oksanen

SKOLANS KLUBBVERKSAMHET
Skoläns klubbverksämhet är en mängsidig
fritidsverksämhet som skä stodjä bärns och
ungäs växände sämtidigt som den skä utgorä
en del äv bärnets och den ungäs eftermiddäg.
Vär klubbverksämhet här pläneräts i sämärbete med foräldräforeningärnä i äk F-6 och 79, med elevkären och lärärnä. Värä egnä läräre häller klubbär men ett flertäl speciälister
inom olikä omräden engägeräs ocksä som
ledäre for vär verksämhet.
I ärskursernä 1-6 här vi erbjudit ett värierände utbud äv klubbär. Eftersom de yngstä
elevernä här mojlighet ätt deltä i eftis sä här
det ordnäts endäst en klubb, finskä pä lek, for
dem. I klubben här män lekt främ det finskä
spräket pä olikä sätt med mälet ätt okä ordforrädet och skäpä en positiv inställning till
spräket.
Skolän här ordnät klubbär olikä sorters klubbär. Värä spräkklubbär här händhäfts äv värä
internätionellä studerände och koordineräts
äv Heimo Oksänen. I är här vi kunnät erbjudä
spräkklubbär i tyskä och spänskä. Teäter,
äkrobätik och drämä här värit efterfrägäde
populärä klubbär och till vär glädje här Jäkob
Johänsson kunnät hällä tvä kortäre klubbär i
främst äkrobätik.

Åndrä populärä klubbär är mätlägningsklubbärnä som vi ordnät som mänädsklubbär
kring särskildä temän. For elever med intresse for progrämmering och robotik här
ordnäts tvä klubbär. Vi skulle gärnä se ätt fler
elever väljer dessä klubbär till ett ännät är.
I ärskursernä 7-9 här det ordnäts klubb i estetik, peppärkäksbäk och Ung foretägsämhet.
De flestä klubbär inom olikä idrottsgrenär
här ordnäts i sämärbete med skoläns projektgrupp ”Skolä i rorelse”. Värens gymnästikklubb i äk 3-6 änsväräde klässlärärstuderände som fordjupär sig i gymnästik for.
Män kän konstäterä ätt klubbärnä här värit
mycket populärä och omtycktä. Vi täckär Utbildningsstyrelsen som finänsierär vär klubbverksämhet! EBK

”Teater, akrobatik och
drama har varit efterfrågade populära klubbar.”

KLUBB I LEGO MINDSTORMS EV3
Elevernä i äk 5-6 häde mojlighet ätt bekäntä
sig med progrämmering äv Lego robotär. Vi
änvände oss äv de nyä Lego Mindstorms EV3
robotärnä som här inforskäffäts till skolän.
Progrämmet vär plänerät sä ätt bäde nyborjäre och längre hunnä kunde deltä. Vi jobbäde
under tre eftermiddägär i märs. Forstä tillfället gick ät ätt byggä roboten och bekäntä
sig med den. Med hjälp äv block skäpäde vi
progrämmet hur roboten skulle rorä pä sig.
De tvä foljände tillfällenä gjorde vi progrämmeringär. Forstä progrämmeringen som elevernä gjorde vär ätt roboten skulle rorä sig
som en robotdämmsugäre. Robotärnä äkte
runt pä golvet och när de kom mot ett hinder,
svängde de och bytte riktning. Elevernä

kunde ställä in ävständet till hindret och pä
det sättet kommä väldigt närä det for ätt sedän svängä om. Foljände uppgift vär ätt roboten skulle foljä ett svärt streck med hjälp äv
ljussensorn som läste äv skillnäden mellän
morkt och ljust. Här blev utmäningen ätt sä
snäbbt som mojligt kommä runt en bänä. Om
hästigheten blev for hog, hänn sensorn inte
läsä äv färgen, utän roboten täppäde bort sig.
Ville män, kunde män tä hjälp äv internet for
ätt sokä tips om hur män kän utvecklä progrämmeringen.
Elevernä kom brä igäng med progrämmering
äv Lego robotärnä och intresset for fortsätt
progrämmering väcktes. EBK
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MAKERVERKSTAN
Under sommären fick vi finänsiering frän Utbildningsstyrelsen for ätt skäpä ett s.k.
"mäkerspäce" i änslutning till skoläns bibliotek. Den nyä lärmiljon, som vi vält ätt källä
Mäkerverkstän, skä inbjudä till nyfikenhet
och uppfinningsrikedom sämt erbjudä mojligheter ätt utforskä hur teknologi fungerär och
kän utveckläs. Utrymmet skä änvändäs säväl
till träditionell ämnesundervisning, till helhetsskäpände projekt, klubbverksämhet och
lärärfortbildning. Mäkerverkstän rymmer
teknologier ss. 3D-printning, läserskärning,
progrämmerbär broderimäskin sämt byggsätser for robotik.
Under host- och värterminen här utrymmet
pläneräts, ytrenoveräts och en stor del äv den
tekniskä utrustningen skäffäts for ätt utrymmet skä värä redo ätt täs ibruk pä hosten
2019. Vi här ocksä testät en del äv den nyä
tekniken tillsämmäns med elevernä under

Ovan: en elevgrupp byggde en självstyrande
städrobot under kompetensveckan.
Till höger: lärare Kasper Hiltunen berättar om
projektet MakerSpace på FPV.
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kompetensveckän. Elevernä skäpäde bländ
ännät en progrämmerbär elgitärr och en städrobot.
Fore julen ordnädes en logo-tävling for skoläns nyä mäkerspäce. Vinnärbidräget är designät äv elevernä Mätildä Åstränd i 8ä och
Ellen Norrbäck i 7b)

VINTERSPORTDAG
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ELEVVÅRD OCH SPECIALUNDERVISNING
Hostterminen for den skolspecifikä elevvärdsgruppen stärtäde efter en gemensäm plänering med ätt i äugusti ordnä ett pedägogiskt
cäfe for personälen i skoläns mätsäl. Under
tillfället häde personälen mojlighet ätt tillsämmäns med elevvärdsgruppens representänter diskuterä frägor rorände trestegsstod
och elevvärd. Det forebyggände elevvärdsärbetet händlär om ätt främjä elevernäs inlärning, välbefinnände, hälsä, sociälä änsvärstägände, växelverkän och deläktighet i en sund,
trygg och inspirerände lärmiljo. Stod for elevens lärände och skolgäng eller trestegsstodet
i sin tur händlär dels om forebyggände stodfunktioner for ällä och dels om individuellä
insätser.
Pä bäsen äv utvärderingär äv elevvärdens
verksämhetsplän 2015–2018 utärbetädes en
ny tväspräkig, treärig verksämhetsplän äv
styrgruppen for elevvärdsärbetet i städen.
Dennä plän ligger till grund for ällä grundskolor i Väsä. Under hosten 2018 utärbetäde och
konkretiseräde elevvärdsgruppen Väsä ovningsskoläs verksämhetsplän 2018–2021.
I november 2018 häde vi mojlighet ätt sämärbetä med Johännä Häukkä frän VälteriSkillä
kring temät ”Åutism och Åsperger - Hur kän
vi händledä elever inom äutismspekträt?”.
Sämärbetet bestod äv observätioner i kläss,

ärbetshändledning till läräre och ett gemensämt fortbildningstillfälle kring temät.
I märs inbjod elevvärdsgruppen de speciällärärstuderände som vär pä sin präktik till ett
elevvärdsmote. Under motet berättäde Evä
Åsplund om USM:s (understodsforeningen for
svenskspräkig missbrukärvärd) om Se mej-

Elevvårdsteamet från höger: Jenny Norrgård, Lena Grahn-Söderström, Emilia Kronqvist, Karin ÅgrenHakala, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Susanna Stenbacka, Maj-Len Rönnqvist, ordförande Annika Lassus
och i främre raden Tommy Norman, Pamela Backholm och Camilla Ahlroth-Enlund.
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lund-Kärjenmäki, prorektor Tommy Nordmän, speciällärärnä Jenny Norrgärd, Lenä
Grähn-Soderstrom, Mäj-Len Ronnqvist, Susännä Stenbäckä och Märiä Ronn-Liljenfeldt
(värterminen 2019), elevhändledäre Pämelä
Bäckholm, kurätor Cämillä Åhlroth-Enlund,
psykolog Emiliä Kronqvist och skolhälsovärdäre Kärin Ågren-Häkälä.

Specialundervisningen

verksämhet for bärn till missbrukäre och
bärn till foräldrär med psykisk ohälsä. Efter
Eväs presentätion häde deltägärnä mojlighet
ätt diskuterä och ställä frägor i änslutning till
temät.
I slutet äv märs berättäde skoldirektor Märiänne West om undervisning for nyänländä
elever. Tillfället ordnädes under ett lärärmote
for grundskoläns läräre och tillfället gäv ett
vidäre perspektiv pä mojligheter och utmäningär sämt forsläg pä utvecklingsomräden.
I slutet äv värterminen ärbetäde elevvärdsgruppen utgäende frän händboken utgiven
11/2018 äv THL om generellt inriktäd elevvärd "Välbefinnände genom generellt inriktät
ärbete – elevhälsogruppen inom den grundläggände
utbildningen"
äv
forfättärnä Märke Hietänen-Peltolä, Kristiinä Läitinen,
Evä Åutio och Riiä Pälmqvist. Studiecirkeln
ger oss vägkost i form äv en utvärdering äv
läsärets insätser och forbereder oss for fokusomräden 2019–2020.
Som ordforände for grundskoläns skolspecifikä elevvärdsgrupps under läsäret 2018 2019 fungeräde prorektor Ånnikä Lässus.
Gruppen här bestätt äv rektor Elisäbet Bäck-

Speciälundervisningen här under läsäret fortsätt ätt stodjä elever med mängä olikä släg äv
stodbehov. Läsärets temä “Lust ätt läsä och
lärä” här genomsyrät ärbetet och gett fokus
pä de omräden som är centrälä for speciälundervisningen. Årbetssätten här värierät och
resursernä här fordeläts sä mängsidigt som
mojligt. Fokusomräden i undervisningen oberoende ämne här värit differentiering och ett
spräkutvecklände ärbetssätt. Vi här även fokuserät pä ärbetssätt som hjälper elevernä ätt
upptäckä och bli medvetnä om sitt lärände
sämt ätt självä hittä en äktiv och självreglerände roll i sin kunskäps- och färdighetsutveckling.
Kurser som speciälläräre deltägit i här bländ
ändrä värit Problemätisk skolfränväro, Positiv
psykologi, stodets ÅBC, fortbildning i ILS och
SSB (Individuell läsning och skrivning sämt
test i snäbb seriell benämning) och Forum for
stod for lärände. Hosten 2018 vär nägrä speciälläräre pä studiebesok till Experience Läb i
Väsä och fick där bekäntä sig med olikä tekniskä och digitälä hjälpmedel.
Under speciällärärstuderändes präktikperiod
pä värterminen deltog bäde läräre, speciällärärstuderände och ämneslärärstuderände i
ett pilotprojekt kring sämundervisning i syfte
ätt stärkä sämundervisningens roll i speciällärärutbildningen. Kristinä Strom och Christel
Sundqvist frän FPV holl foreläsningär om temät sämundervisning bäde for kollegiet och
for lärärstuderände. Kristinä och Christel visäde pä olikä former äv sämundervisning och
lyfte främ nyttän vi kän hä äv den och inspireräde till ett undersokände forhällningssätt till
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Vid Övis delar-tillfället på höstterminen stod specialpedagogiken för en workshop där alternativa
läromedel presenterades, kort med sammanställda tankar kring differentiering delades ut och
kollegerna fick bekanta sig med VIA-testet för
pesonlighetsstyrkor.
Till vänster: exempel på kort i positiv pedagogik.

dessä ärbetsmetoder och till ätt se pä sämundervisningen som ett viktigt komplement till
ännän undervisning. I efterhänd kän vi konstäterä ätt dettä pilotprojekt uppskättädes
mycket äv läräre och studerände och det
kommer ätt fä en fortsättning kommände
läsär.
Under värterminen här en speciälläräre och
en klässläräre sämundervisät i en kläss i ärskurs tre. Lektionernä här byggt pä positiv pedägogik och elevernä här bländ ännät fätt
jobbä med ätt upptäckä sinä egnä och klässkämräternäs kärnstyrkor. De sä källäde glädjelektionernä här integreräts med modersmäl.
Lenä Grähn-Soderstrom, Jenny Norrgärd och
Märiä Ronn-Liljenfeldt (värterminen 2019)
här fungerät som speciälläräre i F-6 och MäjLen Ronnqvist och Susännä Stenbäckä i 7–9.
I F-6 här Lenä Gränbäck, Idä Lääsänen, Juliä
Lovdähl, Ånn-Helen Omärs, Åndreäs Sundin
och Joäkim Welroos värit elevässistenter och i
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7–9 här Märiä Lägstrom fortsätt ärbetet som
elevässistent. Åven civiltjänstgorärnä Ådäm
Stefänsson Hognäs och Jesper Häglund här
deltägit i forverkligändet äv speciälpedägogikens mälsättningär.
Skolhälsovård
Värtännät är utfors den nätionellä undersokningen Hälsä i skolän i Finländ i äk 4–5 och äk
8–9. Vären 2019 är det igen dägs for elevernä
ätt svärä pä frägor gällände deräs mäende,
bäde fysiskt, psykiskt och sociält. Resultäten
äv ärets undersokning fäs pä hosten 2019.
I december 2018 genomfordes den lägstädgäde gränskningen äv sundheten och tryggheten i skol- och studiemiljon (enligt Institutet for Hälsä och välfärds direktiv), som gors
värt 3:e är. Det vär forstä gängen ocksä elever
och värdnädshäväre fick kommä till täls viä

Elever i årskurs 7-9 deltog i hundpromenad, som var en aktivitet under temadagen som ordnades fredagen före sportlovet. Vi promenerade med glada elever och hundar!

en enkät som elevkärernä och foräldräforeningen fyllde i. Det visäde sig ätt elever och
foräldrär trivs och är nojdä med vär skolä.
Trivselfäktorn är hog och Skolä i rorelse - projektet äktiverär elevernä. Det mestä fungerär
ocksä brä i den fysiskä miljon - i nägrä klässrum kollädes inomhusluften upp och ljudnivän i mätsälen här uppmärksämmäts. Dessä
fäktorer här setts eller skä ses over bl ä skä
ventilätionssystemet genomgä en storre rengoring under sommären.
Kurator och psykolog
Under läsäret 2018–2019 här Cämillä Åhlroth
-Enlund värit skolkurätor och Emiliä
Kronqvist skolpsykolog for helä grundskolän,
F-9. Individuellä elevsämtäl, ärbete med
mindre elevgrupper, moten med fämiljer i
sämärbete med ännän personäl i skolän, sämtäl med elevers värdnädshäväre sämt deltägände i nätverksmoten med sämärbetspärt-

ners utänfor skolän är exempel pä olikä ärbetsformer.
Kurätorn och psykologen häde lektioner i
forebyggände syfte med temän som värderingär, styrkor och sämärbete i sämtligä grupper i äk 3–4. Dessutom ärrängeräde kurätorn
i sämärbete med enskildä klässläräre och
klässforeständäre ätgärder i klässer i korrigerände syfte. Vidäre deltog kurätorn i kompetensveckän i äk 7–9 sämt utforde trivselsämtäl med elever i äk 7. Psykologen här gjort
psykologiskä utredningär, med syfte ätt kärtläggä styrkor, svärigheter och stodbehov hos
enskildä elever.
Fortbildningär som kurätorn och/eller psykologen här deltägit i under läsäret är bl ä Friends, de nätionellä elev- och studerändevärdsdägärnä, drogforebyggände dägärnä och
ILS (InLärning och Stod i finländssvenskä skolor). ÅL
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UTVÄRDERINGAR 2018-2019
Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU (KARVI)
Skolornä i Finländ deltär ärligen i flerä omfättände utvärderingär. Under läsäret här det
nyä Nätionellä centret for utbildningsutvärdering gett oss flerä utvärderingsuppdräg. Rektorer, läräre, värdnädshäväre och elever här i
flerä olikä sämmänhäng utvärderät hur skoläns bedomningskultur foljer den nyä läroplänens intentioner. Under hosten utvärderäde
NCU bedomningen äv lärände och kunnände
inom den grundläggände utbildningen och
gymnäsieutbildningen. I undersokningen deltog rektor, läräre, värdnädshäväre och elever.
I slutet äv märs kom resultäten som behändläts i Fyren-ärbetsgruppen och presenteräts
for lärärnä i form äv en PowerPoint.
Elevernä i ärskurs 9 här i märs deltägit i den
nätionellä utvärderingen äv lärresultäten i
modersmäl och litterätur. Resultäten vär
glädjände dä värä nior presteräde over de
ovrigä skolornäs medeltäl (73,7 hos oss mot
58,3 i ovrigä skolor)

ännät pä TEÅviisäri. Där beskrivs den hälsofrämjände verksämheten och hur väl skolornä
när uppställdä mäl.
I är genomfordes den riksomfättände longitudinellä undersokningen Hälsä i skolän bländ
elevernä i ärskursernä 4-5 och 8. Resultäten
kommer under hosten 2019.

RFVs inspektioner
Regionforvältningsverket genomforde i jänuäri en ärbetärskyddsinspektion i grundskolän
och i gymnäsiet. Räpporten som gjordes här
behändläts i rektorsgruppen och gällände pätäläde olägenheter här ätgärder vidtägits eller
är under ärbete.
Finländs svenskä lärärforbund här under vären kärtlägt lärärnäs ärbetsmängd genom ätt
se over undervisningstimmär och overtimmär. Likäsä här Finländs rektorer kärtlägt
rektorernäs ärbetsmängd.

Interna utvärderingar
KiVa-skola, ett åtgärdsprogram mot mobbning
KiVä-skoläs kärtläggning äv forekomsten äv
mobbning i skolän genomfordes träditionsenligt i äpril-mäj. Ållä elever och läräre deltog i
kärtläggningen. Resultäten presenteräs älltid
infor ett nytt läsär dä händlingsplänen uppdäteräs.
Skolhälsovärdens omfättände kärtläggningär
genomfors i ärskursernä 1, 5 och 8.
Move! är ett nätionellt dätäinsämlings- och
responssystem ävsett for ärskursernä 5 och 8
i den grundläggände utbildningen kring den
fysiskä prestätionsformägän. Lärärnä i gymnästik här änsvärät for genomforändet äv
Move.
Institutet for hälsä och välfärd (THL) genomfor ärligen omfättände undersokningär for ätt
kärtläggä hur väl skolän fullfoljer sinä mängfäcetteräde uppdräg. Resultäten finns bländ
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Utover de nätionellä och internätionellä utvärderingärnä genomfor skolän utvärderingär
äv olikä släg oftä gällände skoläns verksämhetskultur.
Vär tillhorighet till Åbo Åkädemi märks ocksä
i form äv de undersokningär lärärstuderände
genomfor i klässernä i änslutning till sinä kändidät- och mägisterstudier. I dessä undersokningär deltär bäde elever och läräre. EBK

GRUNDSKOLAN F-6
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NYBÖRJARENHETEN F-2
Inom nyborjarenheten har vi i ar varit 117
elever fordelade pa 7 klasser. Vart fokus har
varit att ge eleverna goda baskunskaper och
skapa en stabil grund for ett livslangt, nyfiket
larande. Lasarstemat “Lust att lara och lasa”
har genomsyrat all var verksamhet. Vi har lart
oss ta ansvar for bade var skolgang och var
omgivning. Larmiljoerna har varit manga t.ex.
olika idrottsarenor, skog och parker samt varierande undervisningsutrymmen inomhus.
Nyborjareleverna har aven tagit del av Vasa
stads mangsidiga kulturutbud genom att besoka museer, stadsbiblioteket och Wasa teater. Ett uppskattat inslag i skolvardagen ar
vara fantastiska medfostrare som varje vecka
hjalper till i klasserna.
Under lasaret har vi haft flera gemensamma
temadagar. Syftet med den klassoverskridande verksamheten ar att starka kanslan av
gemenskap bland skolans yngsta elever. Under den andra skolveckan hade vi en “Lara
kanna dag”. Senare under hosten hade vi en
friidrottsdag pa Karlsplan och infor julen deltog vi i en internationell pysseldag som planerades av vara utlandska studeranden. Inom
nyborjarenheten betonar vi vikten av rorelse
och motorik. Varje vecka traffas nyborjarlinjens elever och har en gemensam rorelsestund. “Roris” uppskattas av bade stora och
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sma. Skidsasongen inleddes med en fartfylld
skiddag i Pixne. Alla 117 elever packade in sin
markta skidutrustning i bussen och tog sikte
pa de fina skidsparen i Malax. Skolkoket hade
skickat med varm lunch som avnjots i sportstugan och gav oss kraft att staka vidare.
Trots att vi ar en stadsskola har vi aven denna
vinter getts mojlighet att bade skida och
skrinna i fina forhallanden. Vintersportsasongen avlutades med skolans traditionella
skiddag vid Öjberget.

Med tyngdpunkt i lasarstemat har klasserna
gett sig in i mysteriernas varld. Vi har sett
Wasa Teaters pjas om LasseMajas Detektivbyra. Den var lite spannande men ett mycket
uppskattat inslag i skolverksamheten. Vi ar
lyckligt lottade da vi har ett eget skolbibliotek.
Var skolbibliotekarie hjalper saval elever,
studerande som larare att hitta lampliga
bocker till vara litteraturteman. Varje vecka
har eleverna besokt skolbiblioteket och lanat
inspirerande litteratur. I bibliotekets nya lashorna har eleverna sedan myst med sin bok
bland kuddar och filtar.

Inom enheten har vi jobbat med storre amnesovergripande helheter. Infor varje temahelhet har vi synliggjort larandemalen for de
olika laroamnena. Vi har bland annat haft
“Vart vardefulla vatten”, rymden, Tove Jansson och kroppen som tema i klasserna. Utedagar har varit en aterkommande och uppskattad del i nyborjarnas verksamhet. Vi brukar
rora oss i narmiljon och undersoka samt upptacka spannande fenomen.
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PÅBYGGARNA 3-4
LUST ATT LÄRA OCH LÄSA – LÄSÅRETS
GENOMGRIPANDE TEMA
Läsambassadörer
Klasserna 3-4b och 8b har under gemensamma tillfallen i februari-mars jobbat med
skonlitteratur. Den forsta traffen med laspar
inleddes med en allman diskussion om lasintresse, olika genrer och favoritforfattare. Paret bekantade sig med ett urval av barnbocker
och kom overens om vilken bok de skulle lasa.
Under tillfallena diskuterades det lasta. Man
gav varandra uppgifter som skulle genomforas infor nasta traff och inledde planeringen
for hur presentationen ska genomforas. Mellan traffarna jobbade ocksa klasserna enskilt
med projektet pa olika satt. Kreativiteten var
stor da presentationerna gjordes och kamratresponsen spannande att fa.
Nagra av malen for projektet ar att vacka laslust hos eleverna, inbjuda till samarbete bade
mellan elever i olika aldrar och mellan klassoch amneslarare.
Tack till personalen vid Vasa stadsbibliotek
for gott samarbete!
Litteraturprojekt
Eleverna i 4a inledde efter jul ett litteraturprojekt kring forfattaren Martin Widmark och
bockerna om LasseMajas detekrivbyra. Inledningsvis laste hela klassen ”Diamantmysteriet” och arbetade med varierande lasoch skrivuppgifter. Genren detektivroman,
mer vardagligt kallad ”deckare”, analyserades
och eleverna skrev egna deckare under flera
veckor. Skrivarbetet fick darmed tid att
mogna och bearbetas tills det smaningom var
dags att satta punkt. Medan skrivandet annu
var igang var det ocksa dags att se pjasen om
LasseMajas detektivbyra som Wasa Teater
satt upp. Den skickliga skadespelarensemblen
gav liv at karaktarer och miljoer pa ett fantastiskt fint satt. Litteraturprojektet och teaterbesoket ledde ocksa till t ex drama och rollspelsovningar i modersmal och till bildskapande i bildkonst.
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Seriegenre, Kalle Anka 70-år och deckargåtor
I bildkonst samt i modersmal och litteratur
har vi uppmarksammat att det 2018 var 70 ar
sedan Kalle Anka publicerades forsta gangen
pa svenska. Nagra av klasserna genomforde
litteraturprojekt inom seriegenren och en del
av grupperna har aven jobbat med skrivprojekt inom deckargenren, inspirerade av den
deckarskola Camilla Lackberg sammanstallt
infor Kalle Anka jubile’et. I samband med att
projekten genomfordes lyckades en av eleverna traffa Don Rosa, beromd Kalle Anka serietecknare, och aven fa hans autograf. (Bilder:
Don Rosas autograf och korgar med KA)

GLÄDJE-projektet
Under varterminen 2019 har kl 3a pa speciallararens initiativ paborjat Folkhalsans Gladjeprojekt, dar vi arbetar med att ta fasta pa
bade elevernas egna samt andras styrkor.
Arbetet utfordes i form av samundervisning
mellan klasslarare och speciallarare. Arbetet
inleddes med att vi i klassen tillsammans bekantade oss med de olika styrkorna och sedan
skulle eleverna fundera vilka styrkor de sjalva
har. Vidare har eleverna fatt bearbeta sina

styrkor samt iaktta de styrkor de ser i omgivningen. En av uppgifterna eleverna gjort har
varit att skriva egna berattelser med fokus pa
att beskriva personernas styrkor och hur de
kommer till uttryck. Eleverna fann arbetet
med att skriva egna berattelser valdigt inspirerande och givande.
Nagra av syften med projektet har varit att
uppmarksamma eleverna pa positiva sidorna
hos sig sjalva samt andra, lyfta elevernas
sjalvfortroende samt vacka lusten att lara sig.
Tisdagskurser
De sa kallade ”tisdagskurserna” ar kortkurser
i fardighetsamnen och genomfordes nu for
tredje aret i rad. Eleverna har fatt sjunga och
spela, dansa och dramatisera, haft bildkonst

Ovan och följande sida: Svenska Dagensamling med program av åk 3-4.
Till vänster: rocka sockorna.
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och huslig ekonomi pa eftermiddagstid en
gang i veckan. Grupperna roterar de olika
verksamheterna i perioder om fyra veckor.
Svenska dagen samling 6.11
Svenska dagen uppmarksammades inom enheten i skolans auditorium. Vi fick hora om
varfor svenska dagen firas, av elever i ak 3-4b.
Klasserna hade ovat in sangen “Var tid vart
land” som sedan sjongs unisont under samlingen. Syftet med sangen “Var tid vart land”
av ”Artister for tolerans och oppenhet” ar bl.a.
att synliggora det svenska sprakets stallning i
Finland och arbeta for tolerans och oppenhet
i en tid da andra krafter blir allt starkare. Tillstallningen var valdigt uppskattad av bade
elever och larare. Samlingen bidrog till en fin
samhorighetskansla inom enheten.
Tolerans, oppenhet och allas lika varde betonade vi aven den 21 mars nar vi rockade sockorna.
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Övriga händelser
Konsert med Vasa stadsorkester 20.11
Under hosten fick eleverna mojlighet att
lyssna till Vasa stadsorkester som gav en skolkonsert i Stadshuset. Repertoaren var vald
fran filmvarlden, vilket vackte stor fortjusning
hos eleverna som visade sig kanna till en hel
del musik i den genren. Besoket foranledde
ocksa en del lyssnande pa klassiska musikstycken under nagra musiklektioner, liksom
reflexioner om orkesterns instrument.
Museibesök
Den egna hemstaden, Finland och Norden ar
teman som ingar i arskurserna tre och fyra.
Under en skoldag i maj kommer elever och
larare att uppleva historiens vingslag och naturvetenskapens mojligheter genom besok till
Österbottens museum och Terranova.

UPPFÖLJARNA 5-6
Inom uppfoljarenheten har vi i ar haft 117
elever fordelade pa 6 klasser. Klass 6ab/ba ar
en storklass i vilken lararna Pia Valkeakari
och Minna Rimpila arbetar i par och tillsammans handhar 36 elever. Parundervisningens
syfte ar att mojliggora olika arrangemang och
losningar i klassen och mellan lararna. Vart
fokus har varit att bibehalla nyfikenheten och
ett positivt forhallningssatt till skolan, skolgemenskapen och det egna, livslanga larandet.
Vi har vidhallit vikten av goda baskunskaper
och att gott sprak i alla sammanhang. Vi har
gradvis okat det egna ansvaret for larande
och uppgifter i anknytning till skolan, och darmed forberett eleverna for overgangen till 7–
9. Under aret har vi medvetet arbetat med
vett och etikett i matsalen och aven infort
ordningselever i matsalen for att oka trivseln
och det egna ansvaret.
Inom ramen for lasarstemat har vi jobbat enligt principen ”Las is more”. Vi har satsat pa
lasning inom enheten, gett mera tid for lasning och fokuserat pa sprakanvandning och
ordkunskap for att oka ordforradet inom alla
amnen. Vi har jobbat kontinuerligt och aktivt

arbetat med lasforstaelse. Under lasaret har
eleverna arbetat med skriv- och lasprojekt
inom olika helhetsskapande, amnesovergripande teman. Till gladje for elever, larare och
studerande har vi ett fint skolbibliotek som
utnyttjas flitigt. Det ar uppskattat att kunna
lana bocker under skoldagen och aven kunna
mysa i lashornan eller pyssla under temaveckor.
Under aret har vi haft flera olika projekt och
teman inom enheten. Ett storre projekt var
samarbetet med Wasa Teater inom TIU
(Teater i undervisningen). Hosten 2018 genomfordes TIU-programmet for forsta gangen
pa en institutionsteater i Finland. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater,
Vasa ovningsskola och forskarstuderande vid
Abo Akademi. Projektet ”Varlden ar sa stor”
utvarderades positivt av eleverna. Forarbetet
med berattelsen ”Bjorken och stjarnan”, dis-

Julen dansas ut.
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kussionerna om flyktingproblematiken och
sessionerna med skadespelarna har varit larorika och givande pa manga satt. Ett stort
tema med manga losa tradar bildar plotsligt
en begriplig helhet genom varierande arbetssatt dar en gammal berattelse moter dagens
utmaningar i samhallet.
Inom uppfoljarenheten aker eleverna vanligen pa lagerskola. 10–12 september akte klass
6ab, 6ba och 5–6 c Lagerskola till Piispala tillsammans med klasslararna Pia Valkeakari,
Minna Rimpila och Henrik Friberg. I maj akte
5-6En ocksa till Piispala. Den andrade lagerskoltraditionen for 6En gjorde att vi kom in i
Piispala-programmet for sent och kunde inte
folja med de ovriga klasserna.
Tva ganger under aret hade vi en International Culture Day for hela enheten. Vara utlandska studerande holl stationsundervisning
pa sitt eget modersmal och eleverna deltog i
blandade grupper. 13:e december var det
Luciaprogram, bade i skolan pa Luciamorgo45

Teater i undervisningen.

nen och sedan lussade eleverna i ak 6 vid Academill senare pa dagen. Arets Lucia var Anna
Lindstrom.
Vi har aven besokt lokala museer och utstallningar under lasaret, bland annat Tikanojas
konsthem, Bil- och motormuseet och Österbottens museum.

Vintersasongen gav mojlighet till bade skidning och skridskoakning. Skolornas skiddag
ordnades pa Öjberget och flertalet elever fran
skolan deltog. I samband med alla hjartans
dag 14:e februari ordnade enheten Vandagsskrinning i form av ”Arevarv” pa Brando idrottsplan. Eleverna hade skaffat egna sponsorer och intakterna gick till valgorande andamal. Eleverna hade rostat fram Project Liv och
deras arbete till forman for langtidssjuka barn
i Vasa som den organisation som skulle ta
emot donationen och gavan overracktes till
organisationen i samband med en egen samling.

tala verktyg anvands i larandet da det ar
andamalsenligt.

Musik
Önsdag 24.10.2018 var det folkmusikdag med
konstnaren och musikpedagogen Marianne
Maans for de elever i ak 5 och 6 som hade
musik. Eleverna sjong, spelade och dansade i
forsta hand finlands-svensk folkmusik.
Eleverna i arskurserna 5 och 6 stod ocksa for
arets Luciaframtradande 13.12, saval i skolan
som infor studerande och personal vid Academill.
Eleverna i ak 5 och 6 har aven haft gladjen
och formanen att ha utlandska lararstuderanden som berattat om den musikkultur
som finns i det land de kommer ifran. Speciellt spanskatalande lararstuderande Sarai
Pico Suarez fran Galicien visade stort intresse,
dels genom flitigt auskulterande men aven att
sjalv halla flera musiklektioner.
Fredagen den 3 maj var det dags igen for
dansgala for eleverna i ak 5 och 6.

Vintersportandet avslutades i soligt vader
med skolans skiddag vid Öjberget. Eleverna
deltog i skolans Valborgsfest 30.4.2019 och i
Dansgalan for elever i ak 5–6 3:e maj. I maj
akte enheten pa varutfard med historiskt
tema da vi besokte Öravais och Storkyro och
bekantade oss med historiska platser i var
narmiljo. I slutet av maj ordnades Stafettkarnevalen i Esbo och manga elever fran enheten
deltog.
Inom enheten har vi jobbat 1:1, alla elever har
en egen larplatta som anvands som ett pedagogiskt verktyg. Skolans datasal utnyttjades
for langre skrivprojekt. Flera klasser har anvant applikationen Seesaw for att synliggora
och dela md sig av arbetet. Inom vissa amnen
och klasser gjordes i ar forsok med digitala
haften for att utveckla de digitala portfoljerna
som foljer eleverna under skolgangen. Digi-

Dansgala våren 2019.
Till vänster: Project Liv.
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ENGELSKA LINJEN

Var traditionella ”Walk in the Woods” till Degertrask genomfordes i 3 september i fint
vader. Lasfaddrarna och lasbarnen vandrade
tillsammans och 3-4En visade vagen. Framme
vid var rastplats var det dags att ata matsacken och leka i skogen. Korvgrillningen var
ocksa popular.
International Christmas och International
Culture Day ar aterkommande inslag pa Engelska linjen. Studerande fran olika delar av

varlden undervisade och presenterade sina
landers kulturer genom bilder, sanger, dans
och pyssel. Presentationerna gjordes i huvudsak pa den studerandes eget modersmal.
I julveckan samlades familjerna i Dragnasbacks kyrka for att sjunga ”Christmas Carols”.
Sangen ljod stark, da alla i den fullsatta kyrkan sjong med. Efterat bjods det pa glogg och
pepparkakor. Julstamning som bast!
Runebergsdagen uppmarksammades med en
morgonsamling for hela
skolan dar 5-6En avslutningsvis presenterade dikten Sven Duva pa ett dramatiserat satt.
Var stora, amnesovergripande fest hade detta lasar
temat ” Stars”. Eleverna

Ovan och till höger: Cultural Day.
Till vänster: Christmas Carols.
Uppe till höger: Teachers in
Space.
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bjod pa mangsidiga program under temat. Till
”stars”-temat kunde hora allt fran rymdens
stjarnor till filmstjarnor och Internet-stjarnor.
Foraldrarna stod for den fina och efterlangtade serveringen efter programmet.
Var partnerskola i England, Great Rollright,
kom pa besok 17-22 maj. Pa programmet
fanns bl.a. batfard i skargarden, besok till
Stundars och vandring pa djavulsakern vid
Öjberget. Simning i Tropiclandia tillsammans
med vara elever var ocksa en hojdpunkt.

Vara egna resor till England for sjatteklassisterna har upphort. Vart samarbete med partnerskolan fortsatter men nu med resor endast i en riktning. Under tio ar hann vi uppleva
resor till England tillsammans med eleverna.
En mycket vardefull tid.

Tack till foraldrarna for ett gott samarbete!
Hillevi Honga-Oksanen, Anna-Brita Slotte och
Heimo Oksanen
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GLIMTAR FRÅN
STAFETTKARNEVALEN 2019
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GRUNDSKOLAN 7-9
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KLASSFÖRESTÅNDARTEAMET
Läsäret 2018-2019 börjär närmä sig sitt slut
öch det är dägs ätt summerä läsäret. Till värje
läräres uppgift hör ätt se till ätt elevernä trivs
i skölän öch ätt skölärbetet löper främät.
Klässföreständärnä är viktigä i ärbetet med
ätt skäpä sämhörighet i klässernä. Klässföreständärnä här under läsäret mötts i ölikä könstellätiöner bäde inöm den egnä ärskursen
öch söm hel grupp. Nägöt söm blivit ett ärligt
insläg vid stärten äv läsäret i ärskursernä 7-9
är de sä källäde intrödägärnä. I höstäs häde
nyä sjundeklässisternä intrödägär med eget
prögräm söm händhädes äv vänelevernä medän elevernä i äk 8-9 häde ärskursvisä äktiviteter även den förstä sköldägen. Nedän följer
ett äxplöck frän de ärskursernä.
Helä ärskurs 7 här under läsäret sätsät pä
sämärbete. Dettä här förverkligäts bländ ännät genöm uppskättät prögräm med vänelevernä. Vi här öcksä häft gemensämmä klässtimmär för ätt stärkä sämhörigheten inöm
ärskursen söm helhet. Pä de gemensämmä
klässtimmärnä här sjuörnä till exempel häft
fys-päss med Nicläs Wiitälä öch sämärbetsövningär tillsämmäns med Wäsä Teäter i sämbänd med Teäter i undervisningen-pröjektet
Världen är sä stör.

Allä i ärskurs 8 äkte pä lägerskölä till Klippän
i mitten äv väckräste september, den 13 - 14
september, för ätt umgäs öch triväs, lekä med
värändrä öch även lärä öss sämärbete öch
biölögi. Vi klätträde i äventyrsbänän uppe
bländ trädkrönörnä, simmäde i det källä hävet, grilläde körv, speläde fötböll öch spelkört,
ördnäde äktiviteter öch stäfetter för värändrä,
ät göd mät öch söv nästän ingenting pä nätten
– precis söm det brukär värä pä en lägerskölä.
Vi häde sämlät in pengär under förrä läsäret,
bländ ännät genöm ätt ördnä discö för lägstädieelever öch pöp up-cäfe i skölän pä ällä
hjärtäns däg. Medel häde vi även sökt öch fätt
äv föreningen Hem öch skölä r.f., vilket vi
täckär för. Här är ett cität frän elever i ärskurs 8: “Lägerskölän vär en inspirerände upplevelse öch ett berörände äventyr för öss. Nätten vär näjs, grillkörvärnä legendäriskä öch
tiden bärä whippä iväg!”
Arskurs 8 här även deltägit i Könsttestärnä
söm ördnäs äv Svenskä kulturfönden, Suömen
kulttuurirähästö öch Förbundet för bärnkultur i Finländ. Mälsättningen är ätt ge ungä tvä
minnesvärdä könstupplevelser söm de vänligen inte skulle kömmä i köntäkt med. Den enä
könstupplevelsen sker i närregiönen öch den
ändrä i huvudstädsregiönen. Under hösten
besökte 8ä öch 8c Finländs nätiönälgälleri
Ateneum i Helsingförs där vi säg utställningen
Histörier inöm finsk könst. Det ändrä besöket
förde öss till Kärleby där vi fick tä del äv en
sträkkönsert främförd äv Mellerstä Österböttens kämmärörkester. Kläss 8b besökte söm
ävslutning pä könsttestäräret könstmuseet
Kiäsmä i Helsingförs den sistä skölveckän i
mäj.
Arkurs 9 här ävlägt det ävslutände äret i
grundskölän medför deltägände i en mängd
äktiviteter utöver den schemälägdä undervisningen, bäde inöm öch utänför skölän utrymmen. Under hösten ävslutädes ett tvä -ärigt
sämärbetspröjekt med Österböttens fiskeriförbund med en temädäg i Sömmärösund för

Till vänster: ismålning på vinteridrottsdagen.
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Vårbalen åk 9 maj 2019.
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sämtligä elever i ärskurs 9. Vi besökte bl.ä.
Lindemäns nätfäbrik, fick tä del äv verksämheten vid Fjärdskärs fiskehämn sämt fick införmätiön öm ett pägäende pröjekt kring restäurering äv lekplätser för fisk. Vid Sömmärö
fört fick elevernä sedän visä sinä kunskäper
öm fisk öch fiskeriverksämhet i sämbänd med
en frägespört söm ördnädes längs med näturstigen. Elevernä bekäntäde sig även med ölikä
fiskeredskäp öch erbjöds öcksä möjlighet ätt
självä fä prövä fiskelyckän.
Under hösten besökte helä ärskurs 9 även
världsnäturärvet pä Björkö. Vi spenderäde en
trevlig eftermiddäg med lunch ute i näturen,
vändring pä leden Bödvättnet runt öch ett
besök utsiktstörnet Sältkäret.
I december vär sämtligä äv Väsäs ärskurs 9
elever inbjudnä till träditiönsenligt firände äv
självständighetsdägen pä Städshuset. Städsdirektör Tömäs Häyry öch fru Riittä Häyry ägeräde värdär för möttägningen söm bl.ä. innefättäde täl, musik- öch dänsuppträdänden,
sämt sällskäpsdänser för de deltägände elevernä. Vär skölä häde i är även ärän ätt fä
hällä det svenskspräkigä elevtälet under festligheternä, nägöt söm Isäk
Klöckärs skötte med brävur.
Isäks täl frän självständighetsmöttägningen (länk till videön):
http://bit.ly/vös1819_iklöckärs
Fredägen före spörtlövet hölls ärets
vinterspörtdäg. Likt ifjöl ville vi utUppe: besök i Salteriet på Björköby.
Till höger: lägerskola på Klippan.
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nyttjä de vinteräktiviteter söm finns
i vär närmiljö, men ett rejält töväder
äventyräde issäkerheten öch vi fick i
sistä stund görä förändringär i prögrämmet söm blev mer inömhusbetönät än först tänkt. Elevernä fick
döck möjlighet ätt prövä pä idröttsäktiviteter söm inte möjliggörs i det
nörmälä skölschemät öch bländ ännät kunde elevernä deltä i ridning,
äeriäl yögä, böwling öch pöledänce.
Under ett förmiddägspäss förgyllde elevernäs
hundär en hundprömenäd öch ett stört gäng
elever njöt äv Tröpicländiäs värme öch sämvärö genöm simning. I skölän kunde elevernä
öcksä spelä bädmintön eller deltä i ett ävsläppningspäss öch ute i Sändviken pägick en
ishöckeyturnering.
I skrivände stund börjär prögrämmet för de
sistä sköldägärnä bli klärt öch ännu hinner vi
umgäs öch njutä äv värändräs sällskäp utänför den ördinärie skölvärdägen. Det söm väntär är värbälen söm äk 9 ördnär pä Acädemill
söm i är gär under nämnet “Cäsinö Röyäle”.
Niörnä äker även till Umeä öch ättörnä till
pöwerpärk. Ak 7 här träditiönsenligt Amäzing
Räce i stän. Den sistä fredägen sämläs helä
Väsä övningsskölä till en gemensäm utekönsert. Frän min öch klässföreständärnäs sidä
tillönskäs en riktigt skön sömmär öch ätt värmen söm senäste sömmär hittär till värt länd.
Tommy Nordman, prorektor &
klassföreståndarna

HELHETSSKAPANDE UNDERVISNING
SOM KOMPETENSUTVECKLING
Ar vär värld en integreräd helhet eller är den
uppdeläd i läröämnen sä söm den är i den
träditiönellä skölän? Vär läröplän frän 2014
betönär en undervisning söm är merä helhetsskäpände öch bygger pä mängvetenskäplighet med mälet ätt inbegripä läröplänens
kömpetenser i lärändet. Det är inte lätt ätt
lyckäs skäpä gödä förhälländen för en hybrid
skölträditiön där sköläns läröämnen öch helhetsskäpände större temän kän sämsäs i värdägen. Vi är medvetnä öm ätt vi behöver ett
hybridsystem där läröämnenä förtfärände
utgör kunskäpsbäsen men där den helhetsskäpände undervisningen bättre skä hjälpä
elevernä uppfättä helheter öch se sämbänd
mellän innehället i ölikä läröämnen.
Kompetensveckan i årskurs 7-9
Under tre läsär öch tre ömgängär här det helhetsskäpände lärömrädet Utmaningen genömförts i ärskursernä 7-9. Inspireräd äv äktiönsförskning söm händlär öm ätt utvecklä
öch förändrä en verksämhet här vi utvärderät
könceptet Utmäningen öch i är beslöt vi ätt
genömförä det helhetsskäpände lärömrädet i
förm äv en temäveckä med rubriken Kompetensveckan.

I märs häde ällä elever i ärskursernä 7-9 möjlighet ätt väljä bländ följände temän: Nyhetsteamet, Identitet, Be Your Own Boss
(företagsamhet), Miljonärklubben (programmering), Må bra, Outdoor Experience, Performance, Gusty Glow (samhällsengagemang) och
Rymden. Lärärteäm ärbetäde tillsämmäns med
elevernä under en hel veckä. Amneslärärstuderändenä pläneräde öch deltög en däg i prögrämmet. Elevernä ärbetäde ärskursöverskridände med fenömen söm de självä vält. Kömpetensveckän stärtäde med Kicköff öch ävslutädes med vernissäge öch öppet hus i gymnästiksälen.
Under kömpetensveckän här elevernä fätt:
•
värä
deläktigä
i
pläneringen
öch genömförändet
• ställä upp mäl för gruppens lärände för ätt
bli merä medvetnä öm väd, hur öch värför de
lär
• lärä tillsämmäns i grupper med läräre söm
händledäre
• lösä pröblem i änslutning till ölikä fenömen,
temän
• lärä sig ätt bedömning är en del äv ärbetspröcessen för ätt synliggörä det egnä lärändet, lärä självvärdering öch visä lärändet pä
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sätt söm inte mäts med träditiönellä pröv
• ärbetä öcksä utänför klässrummet.
Elevernä här dökumenterät
ärbetet pä flerä ölikä sätt,
bländ ännät digitält. Under
självä
kömpetensveckän
kunde män följä med de enskildä ärbetsgruppernäs händelser viä det köntö söm Nyhetsteämet änsväräde för pä
Instägräm
under
rubriken vosnyhetsteamet. Nyhetsteämet pröduceräde öcksä en
direktsändning med insläg
frän de ölikä ärbetsgruppernä. Viä länken
kunde män tä del äv händelser under veckän
https://yöutu.be/1yxr6yNä880
Nyhetsteämet utgäv öcksä Mägäsinet söm
bestär äv intervjuer öch insläg frän veckän https://issuu.cöm/
väsäövningsskölä/döcs/
nyhetsteämets_mägäsin__kömpetensve
Förutöm Nyhetsteämet här de övrigä
ärbetsgruppernä
pröducerät
eget
mäteriäl söm män kän tä del äv viä länkärnä nertill.
Identitet
Be Yöur Öwn Böss
Miljönärklubben Mä brä
Öutdöör Experience
Perförmänce
Gusty Glöw
Rymden
Lärärnäs tänkär efter kömpetensveckän kän läsäs i förm äv följände ördmöln. Vär insikt är ätt könceptet värit
lyckät öch efter nägrä justeringär inför
nästä läsär är det sä vi skä gä vidäre.
Alläs insätser i det pedägögiskä ärbetet
här värit värdefullä! EBK
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Kompetensveckan bjöd
på en hel del annat program än normala skolveckor. Nedan: Mia Skog
instruerar.

VÄNELEVSVERKSAMHET 2018-2019

Från vänster:
Sofia Heinonen, Angelina
Erkkilä, Carlene Mutiganda, Ella
Hoffman,
Tindra Rimpilä,
Sissela Klingenberg, Alma
Teir, Cassandra Söderholm och Lovis
Runeberg.

I märs fick ällä intresseräde 7:ör änmälä sitt
intresse för vänelevsuppdräget. I April sämläde vi följände vänelever för uppdräget:
Söfiä Heinönen, Angelinä Erkkilä, Cärlene Mutigändä, Ellä Höffmän, Tindrä Rimpilä, Sisselä
Klingenberg, Almä Teir, Cässändrä Söderhölm
öch Lövis Runeberg.
Vänelevernä förbereddes för uppdräget under
äpril-mäj mänäd. Redän förstä sköldägen i
äugusti häde vänelevernä händ öm de nyä
7:örnä en hel eftermiddäg vid käserntörget
där de häde ölikä sämärbetsövningär öch lekär i syfte ätt
ällä elever skä
lärä kännä sin
egen kläss.

vänskäpslekär pä klässtimmen med 7:örnä,
Filmtäjm för helä skölän.
- Növember; Frägespört för 7:örnä öch räst
lekär i 7:örnäs körridör.
- December; Peppärkäksbäkning för helä skölän, sämärbete med elevkären.
- Jänuäri; Filmtäjm.
- Februäri; Vändägsdiscö för helä skölän, sämärbete med elevkären.
- Märs; Filmtäjm.
- April; Päskäggsjäkt.
- Mäj; ävslutning öch pensiönering. PB

Till vänster: vänelevernas ”huppari” har anlänt.
Väneleverna bakar pepparkakor med hela skolan.

Vänelevernä
här häft ölikä
prögräm under äret:
- September;
gemenskäpsövningär pä
klässtimmen
med 7:örnä.
- Öktöber;
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ELEVKÅREN 2018-2019

Elevkärsstyrelsen vid Väsä övningsskölä bestär äv tvä representänter frän värje kläss
sämt en elev söm är vär representänt i Ungdömsfullmäktige:

Mälet för styrelsens verksämhet är ätt görä
elevernäs röster hördä, ärbetä för ällä skölelevers välmäende sämt hjälpä till med uppgifter
söm vi fär äv sköläns ledning.

7ä Ylvä Klöckärs/Mätildä Hölmlund

Dettä läsär här styrelsen bl.ä.

7b Säärä Männi/Mihäi Bärbälätä

- Ördnät ungdömsfullmäktigeväl.

7c Läurä Börgmästärs/Fänny Lehtönen

- Deltägit i sköläns direktiönsmöten.

8ä Töve Sigrids/Jöyce Jöhb´Eköllö

- Deltägit i sköläns regelbundnä möten med
kökspersönälen.

8b Söfiä Heimönen/Cärlene Mutigändä

- Ördnät evenemäng söm discö för 7-9, ördnät
discö för äk 3-6, ördnät innebändy turnering
mellän klässernä, päsksköj m.m.

8c Ellä Höfmän/August Shärmä
9ä Ötsö Störm/Linneä Hölm
9b Richärd Päträscu/Hännes Ulfens

- Ördnät mellänmälsförsäljning i vär egen kiösk, Glässicän.

9c Ekäterubä Bölötövä/Riö Böussir
Ungdömsfullmäktige
Nörrbäck.

representänt:

Ellen

Söm elevkärens händledände läräre fungerär
Stinä Ahlmärk.
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Styrelsen här sämmänkömmit ungefär en
gäng i mänäden. SA
Foto: Foto Airaksinen OY

PROGMATH
Under läsären 2018-2021 deltär vär skölä
söm en äv sämärbetsskölörnä i Eräsmus+pröjektet PrögMäth, värs syfte är ätt utvecklä
en lektiönsdätäbäs med färdigä lektiöner söm
kän änvändäs i helä Euröpä öch söm integrerär prögrämmering i mätemätikundervisningen. Under läsäret 2018-2019 här Ulf Thörs
fungerät söm pröjektköördinätör för teämet
frän Väsä övningsskölä öch i teämet här Jän
Alin, Jöhännä Hedvik öch Anne-Märie Krönhölm ingätt.

lektiön, en lektiön öm likförmigä termer öch
prögrämmering i Scrätch, öch testäde den i
flerä ölikä undervisningsgrupper. Lektiönen
skickädes sedän till pärteämet i Västeräs, där
den öcksä testädes i flerä grupper, ällt för ätt
kvälitetssäkrä lektiönens innehäll öch syfte.
Pä mötsvärände sätt fick vi tä del äv lektiönen
söm värt pär i Västeräs plänerät, en lektiön
öm räknesättens ördningsföljd öch prögrämmering i Pythön, öch den lektiönen testädes
öcksä i flertälet grupper.

Pröjektet inleddes med ätt ällä sämärbetspärtners träffädes i Västeräs i öktöber 2018.
Under träffen pärädes teämen ihöp för ätt
tillsämmäns testä öch utvecklä lektiöner i
prögrämmering. Teämet frän Väsä övningsskölä pärädes ihöp med ett teäm frän Västeräs (grundskölä). De ändrä pären bestär äv
teäm frän Västeräs (gymnäsium), Töulöuse i
Fränkrike (gymnäsium), Bötösäni i Rumänien
(grundskölä) öch Löndön (grundskölä). Under
veckän i Västeräs fick teämen lärä kännä
väränn, fästställä rämär öch förväntningär pä
pröjektet, sämt fördjupä sig i Design Thinking
öch päbörjä plänerändet äv lektiönernä.

I märs 2019 vär det dägs för pröjektets ändrä
träff, i Löndön. Prögrämmet i Löndön bestöd
till stör del äv plänering äv lektiöner, bäde en
söm vi i Väsä övningsskölä pläneräde pä egen
händ (en lektiön öm pötenser öch prögrämmering i Pythön) öch en lektiön söm vi pläneräde tillsämmäns med teämet i Västeräs (en
lektiön öm pi öch prögrämmering i Scrätch).
Pröjektet förtsätter under vären 2019 med
testning äv dessä lektiöner öch under hösten
2019 kömmer följände träff ätt ägä rum i
Bötösäni.

Mellän öktöber 2018 öch märs 2019 förtskred
pröjektet pä hemmäplän. Här i Väsä övningsskölä slutförde vi plänerändet äv vär förstä

Pröjektets hemsidä hittäs pä
sites.göögle.cöm/view/prögmäth.

https://

Så här kan det se
ut när lärare från
olika länder samarbetar.
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UNG FÖRETAGSAMHET 2018-2019

Företägsämhetsklubben för äk 7-9 löckär
värje är ett tjugötäl deltägäre. I klubben
grundär elevernä sinä egnä företäg öch lär
sig en hel del öm sämärbete, pröduktutveckling, märknädsföring m.m. Dettä är
häde vi fem företäg söm fullföljde klubben
dvs deltög i företägärmässän i Rewell Center 7.2.2019. Ingen äv företägen gick till
störä Ung företägärmässän i Helsingförs
men ett företäg, Vällhällä te uf, fick utmärkelsen ”Bästä försäljäre” öch belönädes med
ett stört diplöm öch 100 eurö.
Pä frägän väd elevernä gillät mest i klubben
köm följände svär:
- Vi här lärt öss hur ett företäg fungerär.
- Vi fär tä änsvär.
- Det är röligt.
- Vi här blivit mödigäre öch mer söciälä. Vi
vägär prätä med ökändä kunder.
- Trevligt ätt förtjänä egnä pengär
Stinä Ahlmärk, läräre i Ung Företägsämhet
59

Ovan: Joakim Strand gör uppköp av företagarna.
Nedan: stolta ”Bästa försäljare”.

Kreativiteten flödar. Hjärtan till alla
hjärtans dag, handstickning, granriskransar och egen tétillverkning
och försäljning.
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VERKSAMHET ÄMNESVIS
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
Lust ätt lärä öch läsä
Under läsäret här vi i mödersmäl öch litterätur synliggjört läsärstemät Lust ätt lärä öch
läsä genöm ätt sätsä pä impulser utifrän öch
ärbetä multimödält.
Under hösten deltög ärskursernä 7 öch 8 söm
prövpublik i Wäsä Teäters Teäter i undervisningen-pröjekt (TIU) Världen är sä stör. Pröjektet behändläde temän söm tillhörighet öch
utänförskäp, öch elevernä fick gä i röll söm
flyktingbärn frän Finländ.
Impulser utifrän fick även ärskurs 8, söm under äret här fätt träffä tvä finländssvenskä
förfättäre, värs böcker de läst. Det tvärvetenskäpligä ärbetet med Alfred Bäckäs römän
Finländ hundränänting skedde i sämärbete
med histörieläräre Jennie Bärck öch utmynnäde i ett förfättärbesök i öktöber. Förfättärbesöket stöddes äv Läscentrum. Elevernä i
ärskurs 8 här öcksä läst römänen Arrä, öch
där ärbetät med fäntäsi öch tölkning. I äpril
fick vi täck väre Läsklänen besök äv förfättären till römänen, Märiä Turtschäninöff.

Arskurs 8 här öcksä ärbetät med läsände genöm pröjektet Läslustämbässädörernä söm
skett i sämärbete mellän klässläräre Gun-Britt
Kull-West pä Väsä övningsskölä f-6 öch mödersmälsläräre Sändrä Bernäs. Elever i kläss
3b-4b här träffät elevernä i 8b öch läst käpitelböcker öch skäpät presentätiönstexter tillsämmäns.
Under äret här vi även sämärbetät med Väsä
städsbibliötek kring läsände öch läslust, dä vi
inför värje läspröjekt fätt tä del äv litterätursämtäl äv städens bibliötekspedägöger. Dettä
här värit ett mycket uppskättät insläg, söm
väckt lusten ätt sämtälä kring litterätur.
Ett pröjekt söm under äret tägit sin börjän är
bilderbökspröjektet Pic(ture) me! söm undersöker tönäringärs läsände äv visuell litterätur.
Pröjektet sker i sämärbete med Börgäregätäns skölä öch FPV. Amnets läräre Kätrinä
Akerhölm här hällit föreläsningär öm bilderböcker i undervisningen bäde söm en MÖÖCföreläsning inöm rämärnä för förtbildningspröjektet Gränsländ öch pä förum för mödersmäl öch litterätur pä Hänähölmen i äpril.

Maria Turtschaninoffs författarbesök i april.
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Lärändet här vi förtsätt synliggjört genöm
ärbetet med pörtföljmetödiken, öch med löggböcker. Elevernä här sämlät ällt ärbetsmäteriäl i ärbetsmäppär. Vid läsärets slut här
mäteriälet i ärbetsmäppen sedän ömärbetäts
till pörtföljer, renskrivits öch
utvärderäts. Elevernä här temätiserät sinä pörtföljer öch i
förmgivningen strävät efter ätt
uttryckä sin könstnärlighet,
skäpändelust öch sinä persönligä intressen.
I sämbänd med pörtföljärbetet
här elevernä dessutöm löggät i
löggböcker. Arbetet med löggböken blir förmätivt, dä eleven
utvärderär sitt ärbete, beskriver
väd de upplevt öch lärt sig pä
lektiönernä öch i de ölikä sekvensernä. Kätrinä Akerhölm
höll även ett inlägg kring dettä
pä en lärärförtbildning öm bedömning i märs.
Elevernäs lärände utvärderädes
under vären när det nätiönellä
utvärderingsprövet i mödersmäl
öch litterätur för förstä gängen
genömfördes helt digitält. Arskurs 9 skrev prövet, söm bestöd
äv tvä delär, i märs öch äpril.

SPRÅKGRUPPEN (FINSKA, ENGELSKA,
FRANSKA, TYSKA)
Vi här förtsätt ätt förkövrä öss i öch utvecklä
verktyg för förmätiv bedömning. Genöm ätt vi
beäktät elevernäs syn pä inlärning öch mötivätiönsfäktörer här
de fätt större deläktighet öch insyn i inlärningspröcessen. Utvecklingen gär möt en lärände
gemenskäp öch kölläbörätiv inlärning genöm ätt vi i ällt högre
gräd utnyttjär elevernäs spräkligä mängfäld för ätt medvetändegörä dem öm värdet äv en bred
spräklig repertöär. Dettä pässär
väl in i sätsningen pä en spräkstimulerände skölä.

”Ambitionen
har varit att
främja lusten
att läsa i en
multilitterär
inlärningsmiljö genom
att skapa en
autentisk kontext för relevant och meningsfull inlärning.”

Arskurs 9 deltög även i Österböttens försvärsgilles uppsätstävling öch Edvin Sundqvist, 9A, belönädes för en utmärkt
uppsäts i högstädieklässen. Rubriken för uppsätsen vär Väpnäd värnplikt eller civiltjänst.
Skrivändet öch skrivhändledningen här stätt i
fökus i är. Söm ett led i utveckländet äv en
skrivhändledningskömpetens hös värä ämneslärärstuderände här de självä fungerät
söm skrivhändledäre. De här blivit tilldeläde
värsin fökuselev frän ärskurs 9 söm de händlett individuellt i sämbänd med skrivändet äv
en musikvideöänälys söm redövisäts i förm äv
en vetenskäplig text.

Ambitiönen här värit ätt främjä
lusten ätt läsä i en multilitterär
inlärningsmiljö genöm ätt skäpä
en äutentisk köntext för relevänt
öch meningsfull inlärning. Värä
elever här även medvetändegjörts öm väd söm är kännetecknände för ölikä texttyper öch
vilkä specifikä dräg söm finns
inöm ölikä genrer.

I fränskän här vi sätsät pä ätt
öppnä klässrummet möt den
fränsktälände världen. Elevernä
här tägit del äv kultur, träditiöner öch sevärdheter i ölikä fränsktälände ömräden, t.ex. genöm fä besök äv persöner frän Fränkrike öch
genöm ätt besökä ölikä plätsers hemsidör. Vi
här fökuserät pä kömmunikätiön i ölikä situätiöner säsöm t.ex. ätt presenterä sig, berättä
öm sin fämilj, beställä mät pä restäuräng, tälä
öm höbbyer, väder öch skölän.
Nägrä exempel pä spräkutvecklände äktiviteter under läsäret är ätt elevernä i äk 8 här
spelät in körtä videör/ljudfiler där de presenterät sig självä öch simulerät inköp äv mätvärör pä märknäden. De här lyssnät pä fränskä
lätär, sett en tecknäd serie öch beärbetät sin
förstäelse äv dessä. I äk 9 här elevernä sett
öch diskuterät en fränsk film. De här öcksä
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Fiskelyckan prövas vid Sommaröfort.

gjört en virtuell resä till Päris genöm ätt med
hjälp äv städens öfficiellä hemsidä plänerä
väd de skulle viljä görä en däg i den fränskä
huvudstäden. Elevernä höll presentätiöner pä
fränskä öch bjöd pä mängä inspirerände restips öch väckrä vyer.
I tyskän här vi främst sätsät pä muntlig kömmunikätiön: ätt förstä öch bli förstädd, eftersöm det är de färdigheter män här störst
nyttä äv när män börjär lärä sig ett nytt spräk.
Nägrä situätiöner söm vi här tränät är t.ex. ätt
presenterä öss självä öch värä intressen, ätt
bestämmä träff med ändrä, ätt beskrivä persöner, ätt beställä mät pä restäuräng öch ätt
smäprätä öm vädret.
Vi här öcksä gjört en del pröjekt under äret: i
ärskurs 8 här vi gjört skräckfilmer, tränät pä
uttäl med hjälp äv kex sämt recenserät en
film.
I ärskurs 9 här vi lärt öss tyskä räggningsrepliker inför vändägen, plänerät hur "die perfekte Schule" skulle se ut öch vi här simulerät
ett restäurängbesök.
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MATEMATIK
Allä ättöndeklässer här under läsäret deltägit
i mätemätiktävlingen MätCup. Arets tävling
höll en hög nivä, sä tröts finä prestätiöner äv
elevernä blev det ingen förtsättning i semifinälen.
Elevernä pä niän här skrivit det nätiönellä
prövet i mätemätik.
Vi här förtsätt ätt änvändä det digitälä lärömedlet mä.fi i ett flertäl klässer. Andrä klässer
här undervisäts enligt flipped clässröömmödellen, där elevernä tillgödögör sig teörin
hemmä öch ärbetär med uppgifter i klässrummet. Genöm pröjektet PrögMäth här vi öcksä
häft ett ökät fökus pä prögrämmering i mätemätik, bäde inöm rämärnä för pröjektet öch
läröplänen. Elevernä här fätt bekäntä sig med
prögrämmeringsmiljöernä Scrätch öch Pythön.
Läsärstemät Lust ätt lärä öch läsä här uppmärksämmäts genöm ett ökät fökus pä textuppgifter i mätemätik.

BIOLOGI OCH GEOGRAFI
Läsärets temä Lust ätt läsä öch lärä känns
söm en näturlig öch pä mängä sätt självklär
del äv undervisningen i de klässiskä läsämnenä biölögi öch geögräfi. Förmägä ätt änälyserä ölikä typer äv dätä, eväluerä, drä slutsätser öch tillämpä inhämtäde kunskäper är nödvändigt för en främgängsrik inlärningspröcess öch inget äv dettä är möjligt utän grundkunskäp. Att kunnä läsä öch hä förmägä ätt
lärä sig äv det män läser är därför viktigt öch
nägöt söm vi särskilt betönät i värä ämnen
under läsäret. Vi här gett könkretä lästips pä
böcker söm pä ölikä sätt änknyter till ämnenä
öch gemensämt tägit del äv, öch diskuterät,
äktuellä öch releväntä dökumentärer med
biölögisk öch/eller geögräfisk köppling. Aven
digitälä ärtkunskäps äpp:är öch vetenskäpligä
pödcäst här visät sig värä ett utmärkt sätt ätt
breddä kunskäpen hös elevernä.
Under läsäret inreddes gläsmöntern I F-9 äulän i syfte ätt könkret synliggörä lärömedel,
utrustning öch litterätur inöm biölögi öch

geögräfi. Möntern innehöll säväl lärömedel
frän gängnä tider söm mödernä, äktuellä tidskrifter öch böcker äv ölikä släg söm vi höppäs kunde fungerä i intresseväckände syfte,
eller söm en rekömmendätiön till kömpletterände läsning utänför läröböckernä.
Under hösten 2018 slutfördes även ett 2-ärigt
sämärbetspröjektet med Österböttens fiskärförbund. Elevernä i äk 9 deltög dä i en ävslutände temädäg kring fiske öch fiskenäringen
ute vid Sömmäröfört. Under temädägen besökte vi bl.ä. Lindemäns nätfäbrik, fick införmätiön öm restäureringsmöjligheter äv
lekplätser sämt en inblick i verksämheten vid
Fjärdskärs fiskehämn. Elevernä fick även möjlighet ätt självä prövä fiskelyckä.
Dettä läsär här vi även fätt erfärenhet äv ätt
händledä en studerände i biölögi frän Linköpingsuniversitet i Sverige. Den studerände
fullföljde en del äv sin präktik, VFU verksämhetsförlägd utbildning vid Väsä övningsskölä
Finalen i sjukampen.
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under jänuäri – februäri i ömfättning mötsvärände ADPT 1. Sämärbetet vär berikände för
bägge pärter öch kunde bli en nisch för Väsä
Övningsskölä eftersöm vär skölä är den endä
svenskspräkigä övningsskölän i Finländ. Det
vöre viktigt ätt i sämräd med svenskä universitet med lärärutbildning kömmunicerä skillnäden mellän präktikskölör öch övningsskölör med tänke pä ärvöderingen. Män kunde tä
emöt studeränden frän Sverige i de ämnen
där kvöten inte fylls med i värä egnä lärärkändidäter.

KEMI OCH FYSIK
Inöm kemi öch fysik här elevernä jöbbät en
hel del med sä källäde öppnä läbörätiöner där
de med händledning äv lärären självständigt
plänerär sin egen undersökning sämt utför
den. Läbörätiönernä här dökumenteräts bl.ä.
genöm text i häftet, videöinspelningär öch
räppörter.
Elevernä här utvärderät sig själv bäde pä kunskäps, äktivitets- öch präktiskbäsis.
Arskurs 7 deltär värje är i TekNätur-tävlingen
Sjukämpen för ätt stimulerä intresset för teknik öch näturvetenskäper. Under hösten ördnädes uttägningstävlingen, där värje kläss
tävläde söm ett läg. Närmäre 2000 elever runt
öm i Svenskfinländ deltög. Kläss 7b fick full
pöäng öch kämmäde hem en finälpläts bländ
6 ändrä klässer. Finälen ördnädes i Helsingförs, där 3 elever fick representerä klässen.
Frejä Hietikkö, Axel Hjelt öch Mihäi Bärbälätä
kämpäde sig till en fin femte pläts.

DATATEKNIK
Under läsäret här det inöm tillvälsämnet dätäteknik funnits en grupp pä ärskurs 8 öch engrupp i ärskurs 9. I äk 8 här vi bekäntät öss
med de vänligäste köntörsprögrämmen öch
bildbehändlingsprögräm.
Niörnä här gjört bäde stöpmötiön-film öch
änimeringär. Under ledning äv studerände
här niörnä fätt görä ljudmixär öch prögrämmerä snäke-spel i Scrätch. Med bädä ärskursernä uppmärksämmäde vi det internätiön65

ellä evenemänget Höur öf Cöde, söm syftär till
ätt fä sä mängä elever söm möjligt i världen
ätt bekäntä sig med prögrämmering.

RELIGION OCH
LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
Den religiösä läskunnigheten här övät upp pä
7-9 med hjälp äv tölkning äv religiösä symböler, texter öch träditiöner. Arskurs 7 här även
designät bönemättör byggt näturreligiösä
diörämän öch tillverkät brädspel i österländsk kultur öch religiön. Arskurs 8 här förskät särskilt i urkyrkän, klösterväsendet, den
örtödöxä kyrkäns säkräment öch den kätölskä
medeltiden. Arskurs 9 här jöbbät med bländ
ännät drämä kring bibliskä berättelser, sämt
miljöetik.
Den örtödöxä religiönsundervisningen här
skötts äv Väsä städ i Vikingä skölä i sämräd
med den örtödöxä försämlingen i Väsä. En
elev här dessutöm deltägit i bäde örtödöx öch
evängelisk-luthersk religiönsundervisning. En
niöndeklässäre här läst en kömbinätiön äv
örtödöx öch evängelisk–luthersk kurs.
Pä äk 7-9 här det funnits fyrä livsäskädningskunskäpselever i äk 9. Pä grund äv ätt de är
frän ölikä klässer ördnädes deräs studier inte
i en sepärät grupp utän de läste sin kurs pärällellt med sin egen kläss religiönsundervisning. De änvände en läröbök utgiven äv Utbildningsstyrelsen. (En äv dem läste med en F
-6 -grupp.) Ak 7 läste en gemensäm kurs för
bäde religiön öch livsäskädning i världsäskädningärnäs mängfäld.
Päskrummet - ett F-9 sämärbete - kunde besökäs i äuditöriet under stillä veckän.

HISTORIA ÅRSKURS 7 - 8
I ämnet histöriä här vi lyft främ läsärstemät
Lust ätt lärä öch läsä genöm ätt bl.ä. fökuserä
pä multilitteräcitet. Vi här övät pä ätt änälyserä ölikä typer äv texter, bilder öch stätistik
inöm ämnet. Vi här öcksä följt med öch diskuterät händelser söm figurerät i nyhetsmedier
öch sökt efter köpplingär öch förkläringär i
det förflutnä. Tillsämmäns med ämnet mö-

"Does Your Mother Know"-ensemblen från årets Kompetensvecka/
Performansgruppen. Foto: Sissela Klingenberg.

dersmäl öch litterätur här vi i ärskurs 8 ärbetät tvärvetenskäpligt kring temät källkritik
med utgängspunkt i Alfred Bäckäs bök Finländ hundränänting. Alfred Bäckä besökte
öcksä klässernä öch jöbbäde tillsämmäns med
elevernä.
Vi här häft utbytesstuderänden söm här hällit
lektiöner i vissä klässer, t.ex. Arisä Ökädä frän
Jäpän söm undervisäde 8c öm Jäpän under
ändrä världskriget.
Vi här öcksä besökt ölikä mönument öch
museer i lökälsämhället för ätt bekäntä öss
med ölikä skeden i bäde nätiönell öch lökäl
histöriä.
I ärskurs 8 här vi dettä läsär tägit i bruk den
nyä läröplänen öch den nyä kursböken I tiden.

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 9
I sämhällslärä här vi följt med öch diskuterät
äktuellä händelser i sämhället. Läsärstemät
Lust ätt lärä öch läsä här vi bländ ännät uppmärksämmät genöm ätt läsä nyhetsärtiklär,
stätistik öch sökä införmätiön pä Internet. Vi

här fökuserät pä värens riksdägsväl genöm
ätt bl.ä. undersökä de ölikä pärtiernä, bekäntä
öss med välsystemet öch följä med välkämpänjen öch välresultätet.
I ärskurs 9 här vi öcksä deltägit i ett förskningspröjekt söm undersöker hur ungdömär
resönerär öch diskuterär öm möräliskä frägör
i histörien. Förskningspröjektet drivs äv
Linneuniversitetet i Kälmär öch Växjö i sämärbete med förskäre frän Sverige, Finländ öch
Austrälien.
Under kömpetensveckän söm hölls under
vären sämverkäde ämnenä sämhällslärä, mödersmäl öch bildkönst i temägruppen Nyhetsteämet. Elever frän ällä ärskurser i 7 - 9 häde
dä möjlighet ätt ärbetä mängsidigt med mässmedier öch nyheter.

MUSIK
Elevernä i äk 8 musiktillvälsgruppen deltög
även de i fölkmusiker öch pedägögen Märiänne Määns inspirerände fölkmusikdäg den
24 öktöber.
Tillvälsgruppernä i säväl äk 8 (10.4) söm äk 9
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Tillvalsmusik i åk 8.

(19.3) fick öcksä tä del äv den tjeckiskä utbyteslärärstuderänden Silvie Kulöväs lektiöner
öm bl.ä. kvinnligä kömpösitörer genöm tidernä.
Nytt evenemäng i sämbänd med “Allä hjärtäns
däg” (14.2) vär ätt tillvälsgruppernä i äk 8 öch
9 bjöd pä Lunchmusik mellän kl. 12-12.30
Mängä äv deräs kömpisär köm öch lyssnädeäven nägrä klässer frän äk 5 öch 6 ägeräde
publik.
Under den s.k. Kömpetensveckän, 28.34.4.2019, sätte “Perförmäncegruppen” pä 23
elever, ihöp en förm äv minimusikäl, bestäende äv fem ABBA-klässiker/lätär frän musikälen “Mämmä Miä”. Elevernä stöd för säväl
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mänus, köreögräfi, säng öch ätt spelä i bändet
inöm uppförändet äv “Döes Yöur Möther
Knöw?”. Tre föreställningär gävs under ävslutningsdägen den 4 äpril. Aven ämneslärärstuderänden frän FPV engägerädes. Över 200
elever öch persönäl ähörde den cä 20 minuter
längä shöwen.

BILDKONST
Dettä läsär här sjuörnä bekäntät sig med ölikä
uttrryckssätt inöm bildkönsten öch tägit del
äv “Glitch” utställning pä Kunsi sämt ärbetät
med päräfräser utifrän mälningär frän den sä
källäde “finländskä guldäldern”. En del äv
mälningärnä fick vi se pä riktigt pä Österböt-

tens museum. Sjuörnä här öcksä änvänt sig äv
Böökcreätör öch skäpät digitälä pörtföljer där
de redövisät sinä färdigä ärbeten, självä ärbetspröcessen sämt övät pä ätt görä egnä förmätivä utvärderingär. Pörtöljernä sämt ölikä
digitäl film öch fötöpröjekt här elevernä öcksä
delät i äppen Seesäw öch det här fungerät
söm ett brä verktyg.
Bild 1: äk 7 gör stöpmötiön filmer. Fötögräf
Lisette Smedlund (fötät ällä bilder utöm bild
5)
Bild 2: Stöpmötiön
I ärskurs ättä här elevernä fätt fördjupä sig i
ett äntäl tekniker inöm bildkönsten. De här
tägit del äv tvä ölikä utställningär pä Kuntsi
öch även medverkät i en wörkshöp med temä
“Pöpkönst” öch uppgiften vär självpörträtt i
pöpkönststil.

med syftet ätt utvecklä undervisning i slöjd.
Bländ ännät här vi förtydligät läröplänen öch
bedömningskriterier. INNÖKÖMP är ett sä
källät spetspröjekt söm finänsieräs äv Undervisnings- öch kulturministeriet öch leds
äv Turun yliöpistö.
Dettä läsär här elevernä i ärskursernä 1–
9 änvänt äppen SeeSäw för ätt dökumenterä
sin slöjdpröcess med hjälp äv text, bild öch
videö. Appen här fungerät söm ett brä verktyg för bäde läräre öch elever. Elevernä fär en
tydligäre bild äv sin öch sinä kämräters slöjdpröcess. Dökumentätiönen är ett värdefullt
redskäp för självvärdering, kämrätrespöns
öch lärärens summätivä värdering. Elevernä
löggär in med en QR-köd öch här en egen
mäpp där de kän sämlä bilder, texter m.m.

Bild 4 Wörkshöp pä Kuntsi
äk 8
Elevernä i bildkönstens tillväl
i ärskurs niö här under höstterminen undersökt öch gjört
egnä pröduktiöner bäseräde
pä Wäsä teäters teäterföreställning Pelle Svänslös. De
här
skäpät
nyä
röllkäräktärer,
pröducerät
körtfilmer söm händlär öm
möbbning sämt gjört fötöpörträtt öch filmäffischer. Under
värterminen här niörnä ärbetät med “eget väl” öch fätt möjlighet ätt plänerä öch genömförä helä ärbetspröcessen
frän plänering till färdigt resultät. Resultätet
blev en mycket uppskättäd utställning i sköläns mätsäl där det införskäffäts upphängningsskenör öch rämär för mängä kömmände
kreätivä utställningär.
Bild 3 ärskurs 7 plänerär körtfilm
Bild 5 filminspelning äk 9

SLÖJD
Under läsäret här lärärnä förtsättningsvis
deltägit i utvecklingspröjektet INNÖKÖMP

Jongleringspyramider.

Eftersöm skölän deltär i pröjektet “skölän i
rörelse”, sä här elever i ärskurs 36 tillverkät jönglerböllär. Böllärnä här värit i
flitig änvändning. Treörnä här även tillverkät elspel där de lärt sig öm öppnä öch slutnä
strömkretsär.
Sjuörnä här bekäntät sig med finländsk design öch tölkät kändä förmgiväres förmspräk.
Dessutöm här sjuörnä tillverkät persönligä högtäläre med inbyggd förstärkäre. Vi
här övät pä bländ ännät teknisk ritning,
skruvsämmänfögning, elektröniklödning öch
3D-printning.
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SeeSaw.

I tillvälet här elevernä sytt festkläder, vävt,
smitt knivär, sytt öm gämlä kläder, förmpressät trä öch svetsät metällskulpturer. Den
nyä tillvälskursen “Förmgivning” genömfördes för förstä gängen i är. Elevernä här
en periöd bildkönst öch en periöd textilslöjd.
Resultätet blir syddä prödukter med screen-
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printät tryck. Väriätiönen pä ärbeten söm elevernä gjört under äret är stör. En erfärenhet
söm vär gemensäm för de flestä vär ätt tiden
rusär snäbbäre än män tänkt med tidsbrist
söm följd.

GYMNASTIK
Gymnästiken fär en ällt viktigäre röll i dägens
skölä. Upprepäde räppörter berättär ätt bärn
öch främförällt ungdömär tillbringär mäjöriteten äv sin fritid pä skärm öch ätt mängden
mötiön underskrider ällä rekömmendätiöner.
Därför blir budskäpet kring ett hällbärt välmäende öch en hällbär hälsä ällt viktigäre,
vilket är ett fökus söm vi lyft ytterligäre under
läsäret. Det täläs även ällt mer öm mötiönens
pösitivä inverkän för bäde inlärning öch psykisk öhälsä, vilket vi försökt implementerä i
undervisningen – men söm även kömmer ätt
fä en ännu större röll i främtiden. Genöm
mängsidigt innehäll, bred differentiering öch
gruppväriätiöner här vi försökt skäpä en göd
bäs för rörelseglädje. Under äret här vi rört pä
öss enligt ärstidens växlingär, vilket även
öcksä ger öss ett näturligt mängsidigt innehäll. Vi här medvetet mycket gymnästik utömhus öch den gödä vintern gäv öss möjlighet
till riklig vinteridrött.
Höjdpunkternä under äret skäpädes kring de
gemensämmä tillställningärnä söm ömfättäde
däns. I növember vär det dägs för den ärligä

självständighetmöttägningen för niörnä öch i
mäj ävslutär sämmä niör sinä gemensämmä
skölär med en värbäl i Acädemill. Dessutöm
ävslutädes julfesten 7-Gy med pölönäs öch
gemensämmä dänser öch trängseln pä dänsgölvet vittnäde öm ätt däns är nägöt söm uppskättäs stört idäg - bäde pä grundskölän öch
pä ändrä städiet. Arets vinterspörtdäg kryddäde värterminen med sitt utbud äv äktiviteter. När vädret sätte käppär i hjulet för regelrätt vinterspört, gävs i stället elevernä möjlighet ätt prövä pä mer övänligä mötiönsförmer
söm äeriäl yögä, pöledänce, böwling, ridning
öch iskönst. Pä prögrämmet fänns även bädmintönspel, ishöckey, simning vid Tröpicländiä öch ävsläppning – vilket gjörde ätt
det fänns nägöt för envär. Elevernä kunde till
öch med tä med sinä hundär öch gä en gemensäm prömenäd tillsämmäns med likäsinnäde.
Slutspurten äv värterminen kretsär söm vänligt mycket kring Stäfettkärnevälen, men
värmä mäjdägär njuter vi öcksä äv böböllsspel. Det är mängäs fävöritspel öch med sölen
i ögönen könstäterär vi ätt det snärt är dägs
för sömmärlöv igen.

HUSLIG EKONOMI
Arets läsärstemä: ”Lust ätt lärä öch läsä” här
inöm ämnet huslig ekönömi gett gödä
möjligheter för elevernä ätt utvecklä
färdigheter för främtiden.
Huslig ekönömi är ett ämne söm händlär öm
ätt levä i en värdäg, ätt bidrä med sitt, bäde
söm söciäl värelse öch söm medveten
könsument, öch i viss män pröducent. Söm
könsument i sämhället krävs ölikä slägs
läsfärdigheter. Inöm ämnet huslig ekönömi
här vi häft mängä studerände. Det är ett nöje
ätt händledä blivände läräre inöm ämnet öch
det ger sig i uttryck pä mängä sätt. Värä
studerände inöm lärärutbildningen här lyft
främ ärets temä ”Lust ätt lärä öch läsä” genöm
t.ex. ölikä presentätiöner gällände nyä
lärömräden. Vi vill främst nämnä the
”Escäperööm”. Det här värit ötröligt givände
ätt se elevernä lösä dessä pröblem, det är med
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Huslig ekonomi i åk 3-4.

hjälp äv ölikä lädör öch ködläs söm elevernä
här löst gätör för ätt kömmä vidäre, t.ex i den
sistä lädän här elevernä hittät dägens recept
eller temä. Det är just det ”Lust ätt lärä öch
läsä” gär ut pä; inspirerä, tydliggörä mäl öch
nyfikenhet.
Inöm undervisningen i ärskurs ättä här nyä
livsmedel intröduceräts för ätt ge nyä
smäkupplevelser
öch
en
bredäre
kunskäpsbäs. Undervisningen i ärskurs niö
här söm ett äv sinä störä tyngdpunktsömräden internätiell mätlägning. Elevernä
här dökumenterät ölikä länders mätkultur
genöm ätt tä redä pä exempelvis specifikä
livsmedel,
tillredningsmetöder
sämt
mäträtter.
Undervisning i huslig ekönömi ges även i
ärskursernä 3-4 i en helhet söm bildäs med
bildkönst öch musik söm en del äv ett
mängvetenskäpligt lärömräde vid Väsä
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övningsskölä vilket är unikt i Svenskfinländ.
Dettä läsär här temät värit Finländ. Vi här
bländ ännät lyft främ ätt lyftä nyä smäker
genöm Säpere är lätin öch betyder ”ätt
kunnä”, ”ätt smäkä”, ”ätt vetä” öch ”ätt kännä”.

GYMNASIET
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FÖRÄNDRINGENS VINDAR

F

ör att man skall kunna flyga måste skalet klyvas och den ömtåliga kroppen
blottas.
För att man skall kunna flyga måste man gå
högst upp på strået också om det böjer sig och
svindeln kommer. För att man skall kunna
flyga måste modet vara något större än rädslan och en gynnsam vind råda. (Instruktion för
skalbaggar, Margareta Ekström)
Gymnasiet har detta lasar haft 395 studerande och ungefar 50 i personalen. Vi har
tillsammans lart oss otroligt mycket. Och nu
tanker jag inte enbart pa ihopsamlade kurser
och avlagda kursvitsord. Lasarstemat ”Lust
att lara och lasa” har satt fokus pa just lusten
att lara i en larande gemenskap, dar vi nyfiket
och engagerat deltar och delar med oss. Det
kravs mod att blotta sig och dela med sig av
sina tankar. Det kravs mod att vaxa och bli
vad du blir, enligt texten i skolans lystringssang: ”har skall du vaxa och bli vad du blir,
mot vidare mal skall du prova att strava, lara
dig tanka och bli stark och fri”.
For att bli modig kravs tillit och gynnsam
vind. Ettorna inledde lasaret med en gymnasiekompetenskurs som grupphandledarna
skapat for att starka gemenskapen och kanslan av delaktighet i det natverk som finns i
skolan. Tutorerna bidrog under hosten med
olika insatser for att starka gemenskapen.
Skolfredstemat ”Du kan paverka – ett leende
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hjalper” synliggjordes genom tankevackande
textrader i formen av applen i matsalen.
Tvaorna har deltagit i studiehandledarkurs 2,
som gett verktyg for framtiden. Tvaorna tog
sig ocksa frejdigt an det traditionsenliga luciafirandet och de aldstes dans och skapade
minnen for livet. Abiturienterna vaxte in i
rollen som skribenter i studentexamen tack
vare lararnas coachande stod. Bankskuddardagen blev ett magnifikt evenemang som
roade och gladde oss alla. Abina framstod
som trygga i sin roll, vilket syntes i skrivsalen
dar uppmuntran till varandra och tillit till det
egna kunnandet var tydlig.
Under hosten firades bildkonst- och musikprogrammets 30-ars jubileum Det var ocksa
en minnenas dag med manga alumnistudenter som deltog i 30-ars jubileets bildkonstutstallning och festprogrammet. I samband
med det firades rektor Ulla Granfors med
anledning av sin sista arbetsdag infor semesterdagar fram till pensioneringen 30.11
och tiden som ’passionist’. Vi minns spaljen
av serpentinblasande ungdomar nar en
blomsterprydd Ulla gick ut ur Estradan glatt
leende. I november avtacktes Ullas fotoportratt som Kasper Dalkarl gjort.

Ullas sista arbetsdag.

Den gynnsamma vinden som gynnar ungdomarnas halsa och vaxande ar nagot som vi
behover sakerstalla. Den psykiska halsan, studiemotivation och inre resurser ar fokusomraden for ett forskningsprojekt som inleds
nasta lasar med namnet Studera Starkt. Vi
deltar i projektet tillsammans med Karleby
svenska gymnasium och Alands lyceum. Vi
hoppas aven fa bidrag for Studier i rorelse. Vi
satsar pa okat samarbete med stodorganisationer for att framja studerandes halsa och
valbefinnande, men samtidigt ar det centralt
att implementera verktyg i det vardagliga
arbetet for att jobba med stresshantering,
tidsplanering, sjalvkansla och ytterligare ge
utrymme for individuell handledning.

Ullas fotoporträtt, fotograf Kasper Dalkarl.

Den gynnsamma vinden som radde under
hosten andrade karaktar i november till stark
motvind. Det dekanusbeslut som fattats angaende tillsattandet av en arbetsgrupp for att
utreda forutsattningar for en eventuell flytt av
gymnasiet till Academill mottes av starka reaktioner fran larare och ovrig personal samt
fran studerandekaren. Att cykla i motvind
starker musklerna for framtiden. Det goda
som detta medforde var att vi blev tvungna
att klart formulera vad gymnasieutbildning
star for nu och i framtiden. Samtidigt starktes
var gemenskap ytterligare.
I gymnasieverksamhet av idag blaser ocksa
forandringens vindar. I slutet av mars kom
utkast till ny laroplan for gymnasiet: Inkommande lasar far vi agna oss at att arbeta fram
gymnasiets laroplan som tas i bruk hosten
2021. Vi har beviljats statsunderstod for gymnasiereformen och for samarbete inom Vi7
och Team-Nord-gymnasienatverken. Vasa
ovningsskola finns ocksa med i LUKEnatverket med drygt 80 gymnasier i hela Finland.

Vi har redan sett modeller for samarbete med
tredje stadiet. Synapsprojektet som ar ett
samarbete med VI7-lararna i psykologi och
amnet utvecklingspsykologi vid AA Vasa ar ett
gott exempel pa hur gymnasiestuderande och
universitetsstuderande kan narma sig
varandra. Ett annat exempel ar det samarbete
som skapats inom LUKE-natverket i Osterbotten med pyskologiska institutionen vid Abo
Akademi. Det utvidgade klassrummet innebar
samarbete genom e-klasstandem, studiebesok, deltagande i Vasa EnergyWeek, gastbesok, samarbete gallande treornas musikalprojekt med Bjorneborg svenska samskola. Ja, det
finns manga spannande exempel pa samarbetsprojekt.
Forandringens vindar blaser in med en ny
gymnasierektor till nasta lasar. Vi valkomnar
Mats Borgmastars!
Jag vill tacka alla kolleger och studerande for
ett larorikt lasar och gott samarbete!
Diane-Christine Blusi, tf gymnasierektor
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STUDERANDEKÅREN
Studerandekårens styrelse höstterminen
2018:

dagen. SKS vill uppmuntra alla eleverna att
tanka pa klimatet och aven sin egen halsa.

Elin Berg, ordforande (ak 3).

21 september - Hungerdagsinsamling

Roosa Rantala, vice ordforande (ak 2), Ida
Osterholm, sekreterare (ak 3), Mikael Morney,
kassor (ak 2), Kevin Ekman (ak 3), Dritero
Ferri (ak 2), Niklas Berglund (ak 2), Peter
Ahlskog (ak 2), Ellen Bos (ak 1), Kirill Helsing
(ak 1), Max Polviander (ak 1), Adam Strand
(ak 1).

SKS samlade in pengar i skolan i samarbete
med Roda Korset.

Handledande larare: Nikke Palmberg, Caroline Ingo.

Studerandekårens styrelse vårterminen
2019:

6-7 november - Ungdomsfullmaktigeval
SKS fungerade som valfunktionarer under
Vasas ungdomsfullmaktigeval.
23 november - Demonstration for att stodja
studerandes ratt att delta i beslutsfattande da
det under mitten av november framgick att
det fanns planer att utreda en eventuell flytt
av VOS gymnasium till Academill. Studerande
upplevde att de inte fatt tillrackligt med information fran forsta borjan samt att stu-

Roosa Rantala, ordforande (ak 2).
Ellen Bos, vice ordforande (ak 1), Max Polviander, sekreterare (ak 1), Kirill Helsing, kassor (ak 1), Dritero Ferri (ak 2), Niklas Berglund (ak 2), Peter Ahlskog (ak 2), Adam
Strand (ak 1).
Handledande larare: Nikke Palmberg, Caroline Ingo.

Verksamhet höstterminen 2018
27 augusti - Stormote i Estradan
SKS ordnar alltid ett stormote i borjan av
hostterminen dar hela skolan deltar och rostar in nya representanter till Studerandekaren samt handledande larare. Nikke Palmberg
fick fortsatt fortroende och Caroline Ingo valdes in som ny handledande larare. De nya
representanterna fran ak 1 blev foljande: Ellen Bos, Kirill Helsing, Max Polviander och
Adam Strand. Den nya representanten som
rostades in fran ak 2, for att ersatta AnnaKarin Engstrand under hennes utbytesar, blev
Niklas Berglund.
21 september - Bilfriadagen
Alla som kom till skolan utan bil eller genom
samakning fick ett klisterhjarta pa morgonen,
vilket sedan kunde bytas ut mot godis under
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Under Faddergalan såldes kanelbullar och prinsessbakelser.

derande aven har ratt att
delta i beslutsfattande. Demonstrationen ordnades genom att bilda en mansklig
kedja runt lyceibyggnaden for
att gora sin rost hord samt att
visa sin karlek for skolan och
byggnaden. Efter demonstrationen diskuterade Elin och
Roosa med Fritjof Sahlstrom,
dekanus vid FPV i Abo Akademi.
December - Julkalender
Varje vecka under december
lottades det ut chokladtomtar
at studerande i skolan. Forsta
veckan gick prisen till studerande i ak 1, foljande vecka
till ak 2 och tredje veckan till
ak 3 och 4.
11 december - Ugly Christmas
Sweater day
Under denna dag uppmanades studerande
satta pa sig de fulaste och/eller mest juliga
trojorna de hade.
17-18 december - Innebandyturnering
SKS arrangerade den traditionsenliga innebandyturneringen dar alla klasser i skolan
deltar med ett lag. Turneringens vinnare blev
3A efter att ha vunnit finalen mot 3CM. Tyvarr
klarade inte 3A av att sla lararlaget. Innebandyturneringen handlar inte bara om sport
utan aven utstyrseln ar ett viktigt inslag. Detta
ar vanns basta utkladnad av 2C med sitt brollopstema.
Verksamhet vårterminen 2019
Januari - flytt av pingisbordet
Pingisbordet plockades fram fran kallaren och
flyttades till Culturum. Bordet blev genast i
flitig anvandning.
25 januari - intervju av rektorskandidaterna
Infor det kommande rektorsvalet till gymnasiet fick SKS stalla fragor och utbyta tankar
med rektorskandidaterna.

Temat under innebandyturneringen
är en viktig del.

28 januari - Stormote i Estradan
SKS ordnade ett kort stormote for hela skolan,
dar man bland annat berattade om verksamheten, ekonomin samt valde nya ansvarsposter. Roosa Rantala valdes till ny ordforande
och Ellen Bos till ny vice ordforande.
12 februari - Faddergalan
SKS ordnade den arliga Faddergalan. Under
kvallen deltog SKS genom att ta hand om kaffeservering och den frivilliga pengainsamlingen. Underhallningen stod musiklinjerna fran
ak 1 och ak 2 for. Pengarna som man fick in
fran serveringen och insamlingen gick till organisationen Mpaka Peers och skolans fadderbarn Quim Sanchez.
13 mars - Valdebatt i Academill
Infor det kommande riksdagsvalet ordnande
SKS en valdebatt dar atta riksdagsvalskandidater deltog. Diskussionerna var intressanta
och blev tidvis aven livliga.
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TUTORVERKSAMHETEN
Arets tutorer har aktivt jobbat for att
de nya ettorna skall kanna sig inkluderade i var skolverksamhet. Tutorgruppen ansvarade for planeringen och
genomforandet av friluftsformiddagen
som ingick i ettornas gymnasiekompetenskurs. Tutorerna deltog aven i en
lektion for att besvara fragor angaende studieplanering. I november
bjod tutorerna in ettorna till en rolig
eftermiddag med lekfullt program. I
december samlades basgrupperna for
julinspirerade aktiviteter. Varje basgrupp dekorerade pepparkakshus som
stalldes ut i matsalen.
Tutorerna har medverkat vid flertal
PR-tillfallen for ak 9 och deras foraldrar. I april fick ettorna anmala sitt
intresse for att bli tutor. Den nya grupTill höger: julaktiviteter, dekorering av
pepparkakshus.
Nedan: friluftseftermiddag på
Sandö.
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”Med en högklassig utbildning, kontakter till omvärlden, en verksamhetskultur som präglas av delaktighet och gemenskap samt livskompetens som
stödjer välbefinnandet kan den studerande tillägna
sig en djupare bildning, hjärtats bildning.”
Ur utkast 14.3.2019 till läroplansgrunder för gymnasiet GLP2021

pen tutorer deltog i borjan av maj i tutorskolning som holls av Maria Lingonblad
fran Folkhalsan. Arets tutorer delade med
sig av sina erfarenheter och tips till de blivande tutorerna vid ett gemensamt mote.
Tutorerna har pa ett foredomligt satt jobbat
och samverkat for skolans basta. Verksamheten avslutas som traditionen bjuder i slutet av maj med ett gemensamt utvarderingstillfalle. Som tutorhandledare fungerade Diane-Christine Blusi och Stefan Roj.
Gymnasiets tutorer läsåret 2018-19:
Axel Haldin, Catarina Bjorkholm, Diana
Sundstrom, Ellinor Saarela, Elsa Saario,
Fanny Ollus, Ivar Malm, Jonathan Holm,
Julia Hietala, Karolina Arola, Kai Stolker,
Lumi Storm, Kureh Mo, Roosa Rantala,
Wilma Kolam, Wilma Saari.

Yoga challenge i Runebergsalen.

PROGRAMMERING I GYMNASIET
Under aret har olika mojligheter att introducera programmering i gymnasiet utretts.
Bland annat har forutsattningarna for IBamnet Computer Science undersokts och
samarbete med bl.a. Novia och Abo Akademi sonderats. Till slut foll valet pa ett
samarbete med Novias ingenjorsutbildning

kring deras grundkurs i programmering.
Hogskolestiftelsen i Osterbotten beviljade
10 000 € for projektet som planeras lopa i
tva och ett halvt ar. I projektet ingar en
forskningskomponent som utfors i samarbete med FPV.
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EUROPEISKT SAMARBETSPROJEKT
OM IDENTITET
Vilka byggstenar formar var identitet? Vilken
bild ger vi av oss sjalva via sociala medier?
Hur ser mitt ”digitala pass” ut i jamforelse
med ditt? Vad ar det som bildar var skolas
identitet i jamforelse med andra skolor? Vad
innebar europeisk identitet?
Vart gymnasium ar koordinerande skola for
ett nytt Erasmus+ projekt 2018-2020. Namnet for projektet ar ”What’s your ID?” och syftet ar att medvetandegora vara studerande
om olika aspekter av begreppet identitet samt
starka deras forstaelse av social, spraklig och
kulturell mangfald. Vara samarbetsskolor ar
Heilig Hart College Waregem (Belgien), Stanislavs Broks Daugavpils Music Secondary
School (Lettland) och Agrupamento de Escolas de Constancia (Portugal). Skolorna i Lettland och Portugal ar helt nya samarbetsskolor
for oss, men vi har redan i 15 ar samarbetat
med vanskolan i Waregem.
Verksamheten utgar fran aktivt deltagande av
studerande i alla skeden av projektet
(planering, genomforande och utvardering).
Kanslan av delaktighet och erfarenheten av
kollegialt samarbete med larare och studerande fran andra skolor utomlands starker
kompetensen pa manga omraden. Under lasaret har virtuella moten hallits med larare fran
de olika skolorna och aven med studerande.
Ett team av larare i gymnasiet har traffats
regelbundet for att utveckla projektideer. Var
skola ansvarade for en logotavling. Varje
skola valde ut de tre basta logon for tavlingen
och sedan blev det en omrostning bland studerande fran samtliga partnerskolor. Det vinnande bidraget kom fran Portugal.
I januari var det sa dags for arets utbytesprojekt med Belgien. En grupp pa 15 belgiska
ungdomar fick uppleva en fin vintervecka
fylld med olika sociala aktiviteter, allt fran
skridsko- till pulkakning. Temat for worksho79

pen var identitet, drama och konst. Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren drog en aktiverande workshop som oppnade for kreativitet
och samskapande. Bildkonstlararna Maja Roj
Urrutia och Lisette Smedlund inspirerade till
skapande arbete i form av helfigurer utgaende fran egen identitet. Ungdomarna jobbade aven i smagrupper med olika aspekter
av identitet och konst som de presenterade
for varandra enligt metoden ”gallery walk”.
Fredagens presentationer avslutades med
korsang som musikprogrammets tvaor bjod
pa och allsang ”Vem kan segla forutan vind”
pa svenska. En vandring langs naturstigen pa
Sodra Vallgrund med middag pa Bernys avslutade arbetsveckan.
Svarsvisiten till Waregem 16-23.2 blev mycket lyckad. Veckan fick en storre europeisk
pragel tack vare att projektdeltagare fran sko-

tationer utgaende fran ett valt fokusomrade
(t.ex. sexting, Tinder, Facebook, Instagram).
Med hjalp av playmobil-figurer skapades en
storyline som fotograferades och illustrerades
med hjalp av digitala verktyg.
Vardskolan bjod pa tva utfardsdagar i varligt
vader. En dag foretogs en tagresa till kusten
dar gruppen utforskade kuststaden Oostende
och den medeltida Hansastaden Brugge. Den
andra dagen blev det strovtag och cykelorientering i den stora studiestaden Gent. De ansvariga lararna for arets Belgienprojekt, Pia
Lustig och Henrik Lindgren, var mycket nojda
over deltagarnas engagemang och samarbetsformaga.

Cykelorientering i Gent.

lorna i Lettland och Portugal besokte
Waregem samtidigt. Deltagarna presenterade
sina skolor, skolsystem, utmarkande nationella, kulturella och sprakliga drag. Ungdomarna fran Lettland bjod pa musikaliska inslag.
En kvall ordnades ett uppskattat evenemang
da lackerheter fran deltagande lander dukades fram och bade studerande, larare och inbjudna belgiska vardforaldrar fick smaka. De
finlandska godsakerna gick at, forutom lakrits
som inte foll de andra i smaken.
Under projektveckan i Belgien lag fokus pa
sociala medier. Ungdomarna jobbade i grupper och skapade interaktiva, kreativa presen-

I april deltog en grupp pa 7 studerande och 2
larare (Maja Roj Urrutia och D-C Blusi) i en
workshop i Constancia, Portugal, tillsammans
med studerande och larare fran Belgien och
Lettland. Temat for workshopen var identitet,
historia och sport. Vardskolan onskade att
deltagarna skulle anlanda pa paskdagen for
att kunna uppleva det lokala paskfirandet pa
paskannandagen. Programmet inneholl bl.a.
en utfardsdag till Lissabon och paddlingsdag.
Ett stort tack till vardfamiljerna for arets Belgienprojekt och till alla deltagande studerande!
Diane-Christine
Blusi,
Erasmus+ projektet

koordinator

för
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Vasa ovningsskola is an IB World School since
1992. During the school year 2018-19 we
have had a PreDP group (26 students in 1E),
a DP1 group (26 students in 2E) and a DP2
group (28 students in 3B). We have also
hosted two exchange students from abroad.
Their home calsses have been the IB section,
but they have also taken the opportunity to
read courses in the national programme to
experience the Finnish school system and
learn a new language. Two of our IB students
have been on exchange abroad during the
year and one has returned from exchange.
The IB education is an international programme encouraging both personal and academic achievement, challenging students to
excel in their studies and in their personal
development. Yet there is always time for activities outside the classroom. During 201819 the IB section has cooperated with Mattlidens gymnasium’s IB section. The students
from Espoo visited Vaasa in September to
work with the core subject Theory of Knowledge. The Vaasa students visited Espoo in
The local newspaper Vasabladet
wrote about our cooperation with
Mattlidens gymnasium.
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April, when the
main theme was
the second core
subject Creativity,
Activity
and Service. As
one of 16 IB
schools in Finland this cooperation
is
valuable for both our students and teachers.
In the autumn all three IB groups saw the play
Romeo and Juliet performed by the American
Drama Group. Two career evenings were arranged to inspire students in their future professional plans. In the spring a team of IB students participated in the CanSat competition
in Norwegian Andoya space center. A Mexican
evening was arranged to finish up a reading
project. All these extra curriculum activities
are made possible through financial aid from
the Parents’ Support Association. Thank you
for this!
One of the highlights of each school year is
our Diploma Ceremony. This year we have
had the honours of having two Ceremonies.

IB students discuss future careers with parents. Photo: Kicki Häggblom.

25 IB students graduated in August and in
March another two.

CANSAT

The following graduating cohort wrote their
Final Exams in May and will be awarded their
international Diplomas on 30th August 2019.

As has become tradition physics students
from 2E have taken part in the Nordic CanSat
competition, held at Andøya Space Center in
Norway 22-26.4.2019. New for this year is
that it has been carried out as a cooperation
with Pedersore gymnasium. The teams have
met over Skype and collaborated using social
media to improve their projects and will travel together. The project is supported by
Svenska tekniska vetenskapsakademien,
Svenska kulturfonden and the IB support association.

Our teachers have actively participated in
professional development arranged by the IB
organization. Language B has followed a new
curriculum this year and preparations for
new curriculums in Language A and Mathematics have started. We also take part in the
work of our national network of IB schools.
Kicki Häggblom, IBDP coordinator
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MUSIKALPRODUKTIONEN DÖMD
- ETT SAMARBETSPROJEKT MED BSS
Det ar forsta gangen som en musikalproduktion vid VOS gjorts i samarbete med ett annat
gymnasium som dessutom ligger pa 200 kilometers avstand, namligen Bjorneborgs
svenska samskola (BSS).
Samarbetsiden foddes efter en diskussion en
vacker hostdag 2017 ”ute pa stan” da jag och
professor Ria Heila-Ylikallio stotte pa
varandra. Vi diskuterade forskning i allmanhet och Ria borjade fundera pa musikal som
en del av ett storre projekt. Iden kandes
”utmanande nog” att inte saga nej till. Fragan
blev bara hur denna tanke kunde sjosattas i
en skola med en etablerad musikalkultur
kontra en skola med en ishockeyprofil. For
vara gymnasiestuderande pa musikprogrammet vid VOS var det kant att en musikalproduktion ingar i gymnasiestudierna i form av
en slutproduktion inom musikprogrammet.
For BSS:arna kom detta som en overraskning
da de forsta gangen besokte VOS i december
2017 for att se lasarets musikalproduktion.
Bada studerandegrupperna har alltsa utmanats med en ny situation; VOS med att involvera BSS i musikalproduktionen da en stor del
av forberedelserna gjorts virtuellt och BSS
med att kastas in i en konstnarlig process,
aven om man inte valt en sadan inriktning for
sina gymnasiestudier.
Bade jag och regissor Malin Olkkola imponerandes av att se hur gymnasiestuderande
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vaxte som manniskor och
sprakbrukare da de arbetade med ett riktigt projekt, med en verklig deadline. Det innebar att manga
losningar maste hittas och
forhandlas fram, att man
inte hann tanka pa eventuella begransningar i vokabular utan man
”kommunicerade med alla cylindrar”. Forhandlingar gjordes med hjalp av manga modaliteter – ord, gester, musik, sang, kropp,
scenografi, text, bild. Alla abiturienter deltog i
framskrivandet av manus till musikalen, koreografier till danser gjordes av abiturient Sofianna Salmi som dessutom undervisade ”pa
distans” med hjalp av sociala medier. DOMD
forevisades i bade Vasa och Bjorneborg i november- december. Totalt atta forestallningar
infor publik blev saldot!
Musikalen DOMD var genomforbar med finansieringsstod av Svenska kulturfonden i Bjorneborg (SKiB). Flera forskare vid Abo Akademi ar i nulaget sysselsatta med att analysera projektet. Ett projekt som andas framtid
med oanade mojligheter - forsknings- och
utvecklingsarbete nar det ar som bast.

Jan Jansson, lektor i musik och doktorand inom
pedagogiska vetenskaper
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BILDKONST– OCH MUSIKPROGRAMMET
Bildkonst
Detta lasar inledde vi med att fira att bildkonst och musikprogrammet funnits i hela 30
ar! Rattare sagt uppmarksammades detta den
5 oktober med en tillstallning for hela skolan
och inbjudna gaster med programpunkter
sasom sang, tal och utstallning av tidigare
studerande. Vi har mycket att fira och vara
tacksamma for och det marker vi genom vara
dagliga moten med kreativa manniskor som
forgyller skoldagen. Utan stod fran hemmen,
understodsforeningen Uffbom, skolan och de
studerande sa skulle vi inte existera.

Konstutställning i Culturum. Fotograf Lisette Smedlund

Liksom tidigare ar startade vi med kick-off for
treornas slutprojekt vid Klippan lagergard 2931.8. Bildkonststuderande paborjade planering av slutprojekt och fick ta del av Novias
utarbetade koncept “Set your focus” tillsammans med Emma Westerlund. Bildkonststuderande stallde ut sitt slutprojekt med tema
”Manniskan”pa Sweet Wasa med vernissage
17.1. Utstallningen blev mycket inspirerande
for manga gaster under februari manad.

Ovan: affisch 30 årsjubileum.
Till höger: affisch treornas slutprojekt.
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Samarbetet med Midgardsskolan i Umea har
fortsatt och under deras besok hos oss 11.9
fick vi ta dela av en kreativ workshop tillsammans med arkitekten Johan Backman och temat var “Kanlsopaviljonger”. Vi inledde med
ett besok till restaurangen Faros som Johan
ritat och avslutade med gemensam utstallning
av paviljongerna i skolan. Vi gjorde ett aterbesok till Midgardsskolan 11-12.4. En gemensam resa med studerande fran bildkonst och
musikprogrammet i arskurs tva. Dar fick vi
delta i en worshop pa bildmuseet och sedan fortsatte skapandet av muralmalningar pa Midgardsskolan. Vi gjorde ocksa ett

gemensamt besok tillsammans med musikstuderande till Umea universitet och de estetiska programmen.
Uffbom har statt for finansiering och varit
delaktiga i servering vid olika tillstallningar
och speciellt uppskattat var sponsoreringen
sa att vi kunde ga och se musikalen
“Gambamark”. Bildkonststuderande fick aven
ta del av scenografin till musikalen nar Jeremy Crotts kom till skolan och visade hur
han arbetat med rekvisita till produktionen.

Till höger: hela gänget på studiebesök till Umeå Universitet.
Nedan: workshop på Midgårdsskolan. Tema “drömmar”. Fotograf
Lisette Smedlund.
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Gymnasiekörens flickor sjunger Ave
Maria tillsammans med Helena
Hakola på harpa.

Musik
Lasaret har varit intensivt och givande. Nya
musikaliska upplevelser och inslag har forgyllt lasaret. Namnas kan speciellt det stora
samarbetsprojektet med Bjorneborgs svenska
samskola och flashmoben med gymnasiekoren tillsammans med koren A Bigger Heart
Choir och Roda Korset under ledning av Susanna Bjorkstrand. Ett nytt piggt inslag under
julfesten var nar gymnasiekorens flickor upptradde till ackompanjemang av harpisten och
IB-studerande Helena Hakola.
Ett nytt grepp i avsikt att utveckla musiklinjen
var inforandet av en ”minimusikal” som slutarbete for forsta arets musikstuderande. Avsikten med minimusikalen ar att ”ta vara pa”
de egna kompositionerna som skrivits i kurserna Latskrivning och Musikteori. Minimusikalen bestar alltsa av egenkomponerad musik.
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Nedan en forteckning pa musikupptradanden
lasaret 2018-2019:
29-31.8 Klippanlager for musiklinjen ak 3
26.9 Sangkonsert med musiklinjen ak 1 och 2
i Runebergssalen
16-18.11 Musikalen DOMD forestallningar i
Vasa
7-8.12 Musikalen DOMD forestallningar i
Bjorneborg
13.12 Lucia och LuciaRock
15.12 Gymnasiekoren upptrader pa julfesten
tillsammans med IB-studerande Helena Hakola pa harpa.
21.12 Gymnasiekoren sjunger i julkyrkan
22.1 Studiebesok pa Novia i Jakobstad
12.2 Musiklinjens ak 1 upptrader som huvudartister pa Faddergalan. Ocksa
elever fran ak 2 och 3 upptrader.
8.3 Elever fran musiklinjens ak 2 framfor musik pa IB-dimisson.
16.3 Gymnasiekoren gor en flashmob i

Kören gjorde en flashmob mot
rasism tillsammans med A Bigger
Heart Choir.

Rewell Center tillsammans med A Bigger
Heart Choir som en del av Roda Korsets evenemang for att uppmarksamma
internationella veckan mot rasism.
11-12.4 Studieresa till Umea med ak 2, besok
till bl a Musikalakademien.
30.4 Gymnasiekoren upptrader pa valborgsfesten.
30.4 Musiklinjen ak 1 upptrader pa Solgards
vappen-fest.
17.5 Musiklinjens ak 1 gor en minimusikal
med egna latar som de skrivit
under aret..
v20 Musiklinjens ak 2 upptrader pa Aktiastiftelsens stipendieutdelning.
31.5 Utekonsert med ak 1, 2 och 3.
1.6 Gymnasiekoren sjunger pa studentdimissionen.

STUDIEHANDLEDNING
Amnet studiehandledning pagar under hela
gymnasieutbildningen och sker i form av
undervisning pa lektioner, forelasningar, studiebesok och inspirationstillfallen samt handledning individuellt och i smagrupp. Malsattningen for studiehandledningen i vart gymnasium ar att ge stod till de studerande att utarbeta en personlig plan for sina nuvarande
studier, fortsatta studier och karriarinriktning.
Vart amne har tva obligatoriska kurser. Studiehandledning 1 sker framst genom att de studerande deltar i inspirationstillfallen och studiebesok, vilka dokumenteras i det elektroniska studieplaneringsverktyget “Wilmer”.
Till vara inspirationstillfallen har vi bjudit in
representanter for skolor och olika branscher.
Tillfallena halls fredagar klockan 14.35 och ar
frivilliga for alla vara studerande att delta i. Vi
har aven haft pop up-inspiration, da utbildningsrepresentanter i samband med matrasterna har funnits utanfor auditoriet, exempelvis Abo Akademi besokte oss under sin in-

Tvåor på UniYH-dagen i Åbo. Fotograf: Pia Lustig.
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formationsturne. Vi har erbjudit manga studiebesok. Abiturienter samt studerande pa
arskurs tva har haft mojlighet att besoka hogskolor i saval Vasa som Umea, Jakobstad, Abo
och Helsingfors. Vi deltog i Hogskoledagen i
Helsingfors och i Abo Akademis och Novias
UniYH-dag bade i Vasa och i Abo. Vi ar glada
over att hogskolorna finansierar busstransporterna. I augusti ordnade vi i samarbete
med Vi7-gymnasierna en lyckad inspirationsdag kring olika branscher: Karriar 2025. Vara
abiturienter deltog. For IB-studerande och
ovriga intresserade ordnades en career day
bestaende av tva forelasningar (sponsorerade
av YES-projektet) och en mingelkvall da inbjudna foraldrar berattade om sitt arbete.
En nyhet detta lasar har varit att alla studerande i arskurs tva gick kursen studiehandledning 2 som en vanlig kurs i schemat under
period fyra. Vi studiehandledare delade upp
kursen i olika teman som vi holl parallellt i
fem grupper. Vi anvande tacksamt det nyligen
oversatta laromedlet som finns i Tabletkoulu
och var nojda med det.

Edu+Job massan
UniYH dagen i Abo
Vaasan lukiopaiva

Inspirationstillfällen:
Folkhalsan utbildning pop up
Ingenjorsstuderande vid Novia
Kulturvetenskap i Stockholm
Information om tandlakar/lakarstudier vid
Helsingfors universitet
Lulea tekniska universitet/musikutbildning
Polisyrkeshogskolan
Umea universitet
Lappfjards folkhogskola
Performing art school Goteborg
Klasslarare vid Helsingfors universitet
Edinburgh University, Scotland
University of West Scotland

Studiebesök:
Hogskoledagen i Helsingfors
Umea universitet med biologistuderande
Svenska handelshogskolan i Vasa
Campus Allegro Novia Jakobstad
UniYH dagen i Vasa
Besok vid Novias utbildningar i Abo
Juridikstudier vid Helsingfors universitet i
Vasa
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Socionomstuderande vid Novia
Barnmorskestuderande vid Novia
Social och kommunalhogskolan
Evangeliska folkhogskolan i Vasa
Aalto university/international business
Utbytesstudier

Pia Lustig och Kicki Häggblom, studiehandledare

ÄMNESVIS VERKSAMHET
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
Arets lasarstema ”lust att lara och lasa” har
forverkligats pa foljande satt i vart amne:
I samband med kurs MoL 2 och Svenska dagen satsningar i Vasaregionen deltog vara
studerande i kursen i olika tillstallningar som
arrangerades i och runt Vasa.
Via Kultur i skolan arrangerades en tillstallning for IB-studerande och kurs MoL 9 en
workshop dar lyrik transformerades till dans
och rorelse.

SPRÅKGRUPPEN (FINSKA, ENGELSKA,
FRANSKA, TYSKA)
Vi har satsat pa att hjalpa vara studerande att
hitta motivationen och lusten till att lara sig
sprak. Vart mal har varit att starka inlarningsstrategierna och lusten att ta till sig
sprak aven utanfor skolan. Som ett led i
denna satsning har vi fortsatt med sprak- och
kulturutbyten till Berlin, Paris, Jyvaskyla och
Belgien. Vara nya projekt Erasmus+ och
Halla! har gett de studerande mojlighet att
utveckla sin sprakkompetens pa ett mangdimensionellt satt.
Vi har fortsatt att fortbilda oss i och utveckla
verktyg for formativ bedomning. Genom att vi
beaktat de studerandes syn pa inlarning och
motivationsfaktorer har de fatt storre delaktighet och insyn i inlarningsprocessen. Utvecklingen gar mot en larande gemenskap
och kollaborativ inlarning genom att vi i allt
hogre grad utnyttjar de studerandes sprakliga
mangfald for att medvetandegora dem om
vardet av en bred spraklig repertoar. Detta
passar val in i satsningen pa en sprakstimulerande skola.
Ambitionen har varit att framja lusten att lasa
i en multilitterar inlarningsmiljo genom att
skapa en autentisk kontext for relevant och
meningsfull inlarning. Vara studerande har
aven medvetandegjorts om vad som ar kannetecknande for olika texttyper och vilka specifika drag som finns inom olika genrer.

Lyrik och dans

Projektet matlagning och litteratur arrangerades en kvall i mars.
Forfattaren och journalisten Heidi Hakala har
besokt var skola i mars och ett 60-tal studerande och lararstuderande deltog i hennes
forelasning.
De digitala studentproven i modersmal och
litteratur genomfordes for forsta gangen detta
lasar. Under varens skrivningar deltog 94 abiturienter.
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MATEMATIK

Första digitala studentprovet i matematik skrevs våren 2019.

Varen 2019 var forsta aret studentexamen i
matematik skrevs digitalt, vilket var bade utmanande och spannande. Inforande av digital
examen har medfort en stor satsning pa digitala arbetsmetoder i undervisningen. Under
kurserna har vi satsat pa att studerandena
ska beharska och fa en overblick over de digitala redskap som kan anvandas vid skrivningarna. Inom de matematisknaturvetenskapliga
amnena har vi for att forbereda abiturienterna for skrivningarna dessutom hallit temastudiekursen “Digitala verktyg infor studentexamen”.
Areaberäkningar i årskurs 2

Problemlösning i årskurs 1.
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Intern lärarfortbildning, kollegialt lärande.

BIOLOGI OCH GEOGRAFI
Arets tema “lust att lasa och lara” har passat
oss utmarkt eftersom vara bada amnen ar
klassiska lasamnen. Att analysera, dra slutsatser, evaluera och forbattra ar ledorden for
det nya realprovet i gymnasiet och inget av
detta ar mojligt utan grundkunskap. Att
kunna lasa och ha formaga att lara sig av det
man laser ar darfor viktigt och detta ar nagot
som vi har betonat i vara amnen under lasaret. I flera kurser har vi gett konkreta lastips
pa bocker som relaterar till vara amnen och
vetenskapliga podcasts har visat sig vara ett
utmarkt satt att bredda kunskapen hos de
studerande.
Under lasaret inreddes en ny monter i
spektrumbyggnaden for att konkret synliggora arets lasarstema lust att lasa och lara.
Detta blir en fortsattning pa monterbyggandet som vi startade forra lasaret da vi uppmarksammade Finland 100 ar genom att
stalla ut laromedel som anvants i var skola
under gangna tider. Arets monter kommer att
innehalla bocker av allehanda slag som vi kan

fungera som en rekommendation till komplementerande lasning utanfor larobockerna.
Forhoppningsvis vacker dylik lasning ett annu
storre intresse for vara amnen och de problem
som i framtiden kommer att krava biologiska
och geografiska kunskaper for att hitta sin losning.
Under lasaret har vi fatt erfarenhet att handleda en studerande i biologi fran Linkopingsuniversitet i Sverige. Den studerande fullfoljde
en del av sin praktik, VFU verksamhetsforlagd
utbildning vid Vasa ovningsskola under januari – februari i omfattning motsvarande ADPT
1. Samarbetet var berikande for bagge parter
och kunde bli en nisch for Vasa ovningsskola
eftersom var skola ar den enda svensksprakiga
ovningsskolan i Finland. Det vore viktigt att i
samrad med svenska universitet med lararutbildning kommunicera skillnaden mellan praktikskolor och ovningsskolor med tanke pa arvoderingen. Man kunde ta emot studeranden
fran Sverige i de amnen dar kvoten inte fylls
med i vara egna lararkandidater.

”Läs något biologiskt intressant i
sommar. Utställningsmonter i
gymnasiet.
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KEMI OCH FYSIK
Kemi
I gymnasiets kemikurser
har vi under lasaret fokuserat pa kemin i vardagen
for att utveckla studerandes forutsattningar
att delta i samhallsdebatten i fragor som anknyter
till kemi. I kurserna har vi
undersokt kemiska fenomen experimentellt och pa
detta satt gjort det lattare
for de studerande att
tillagna sig och forsta begrepp, lara sig forskningsmetoder och forsta
naturvetenskapernas karaktar. Med digitala
hjalpmedel, sa som olika ritverktyg, har vi
forberett de studerande for studentskrivningarna samt kommande studier inom kemi.

Att få flyga/falla fritt i Fööni, en tunnel där det
blåser nerifrån med ca 230 km/h, var en väldigt
rolig och intressant upplevelse. Foto: Nikke Palmberg.

I den gemensamma temastudiekursen, Digitala verktyg infor studentexamen, behandlades de verktygsprogram som beror kemin.
Under lasaret har vi inforskaffat ett nytt giftskap samt en skjutdorr mellan kemilaboratoriet och kemikalieforradet. Dessutom har vi
paborjat en katalogiseringsprocess av de kemikalier som finns i gymnasiet.
Fysik
I fysiken har vi gjort en stor satsning pa att
lara studerandena (framfor allt abina) att beharska de manga fysikprogrammen som ingar
i abitti och speciellt de widgetar som speciellt
utarbetats for att underlatta konstruktionen
av olika illustrativa figurer. Dels genom att
forsoka hinna ova under lektionstid, men
framfor allt tack vare den TS-kurs "Digitala
verktyg infor studentexamen" som vi blev
beviljade att halla. Kursen var amnesoverskridande inom de matematisknaturvetenskapliga amnena och ett valdigt uppskattat arrangemang.
I kursen modern fysik har abiturienterna fatt
besoka Helsingfors universitet och utfora laborationer i modern fysik kryddat med lite
laser tag, vaggklattring och mojligheten att
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Fysikstuderande under ”Broken Chair” utanför FN i
Genève i Schweiz. En symbol för att förbjuda minor
och annan klusterammunition. Foto: Nikke Palmberg.

Laboration i kemi på gång.

flyga i en lufttunnel.
Hojdpunkten under lasaret var trots allt den
fem dagar langa resan till CERN, varldens
storsta partikelfysik-laboratorium, i borjan av
december. Dar fick ett urval studerande bekanta sig med allt fran antimateria och mikrokosmos till CMS-detektorn i LHC-acceleratorn
och framtidens fusionsplaner. Projektet ar ett
arligt samarbetsprojekt tillsammans med Vi7och Team Nord-skolorna.

HISTORIA
I amnet historia har vi aktivt arbetat med
lasarstemat “Lust att lasa och lara” genom att
ta in historiska romaner i undervisningen.

Under lasaret har studerande i vara gymnasiekurser last en historisk roman som tangerar
den tid som kursen har behandlat.
Vi har besokt historiska sevardheter och
museer i naromradet och haft flera inbjudna
gaster som har delat med sig av sina erfarenheter. Bland andra Gunilla Luther-Lindqvist
som besokte Hi9 och berattade om sitt arbete
for att hjalpa manniskorna i flyktinglager i
Turkiet och Grekland inom ramen for Nada
Nord. Studiebesok till Vasa krigsveteranmuseum har ocksa gjorts under aret.
Under lasaret har larare inom amnesgruppen
haft en unik mojlighet att fortbilda sig inom
bade historia och samhallslara vid en realamnesfortbildningshelhet som erbjudits av
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Helsingfors universitet. Forutom nya insikter
betraffande samhallsfenomen och lagstiftning
har vi fatt vardefull input fran pagaende akademiskt arbete inom specificering, kallkritik
och globalhistoria. Moten mellan kollegor
runt om i Svenskfinland bidrog med givande
inslag, daribland laroplansdiskussioner och
bedomningsfragor.

RELIGION OCH
LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
Under de obligatoriska gymnasiekurserna har
vi stravat efter att utveckla var religiosa laskunnighet genom bild och symbolanalys, kulturobjektanalys samt tema-arbeten kring centrala ritualer och olika religiosa samfund. De
ovriga kurserna har forverkligats inom Vi7samarbete.
Livsaskadningskunskap for den som inte deltar i religionsundervisningen erbjods inte
som narstudier i gymnasiet detta ar. De berorda studerande har haft mojlighet att ta Vi7
–kurser administrerade av Korsholms gymnasium.

SAMHÄLLSLÄRA
Lasaret 2018-2019 har varit ett valar med
bade riksdagsval och Europaparlamentsval,
vilket vi har latit synas i undersvisningen i
samhallslara. Vara studerande har besokt
riksdagen, chattat med riksdagskandidater
och sjalva arrangerat en valdebatt infor Europaparlamentsvalet. Vi har gjort flera studiebesok och haft besok av flera samhallspaverkare
i klassrummet.
Lasarstemat “Lust att lara och lasa” har vi valt
att fokusera pa factfullness da vi laser, for att
citera Hans Rosling. Vi har jobbat mycket med
kallkritik och fakenews. Vi lyssnade bland
annat pa Jack Werner fran Viralgranskaren da
han besokte Vasa och vi har haft besok av
YLE:s nyhetsskola i klassen. Studerande har
sjalva arbetat med att bade konstruera egna
fakenews, samt avsloja sadana i vara massmedier. Vart mal har varit att oka de studerandes
lasmedvetenhet.
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Under EnergyWeek deltog en gymnasiegrupp
i ett Hackathon arrangerat av Vasa Entrepreneurship Society. De utmaningar som delgavs
de studerande handlade om teknik och digitalisering. Samarbetspartners inom ramen for
den tva timmar langa tillstallningen var bland
annat Gambit Group och Vasa Elektriska. Utover studerande fran Vasa ovningsskolas gymnasium fanns aven representanter fran tredje
stadiets utbildningar och naringslivet pa
plats.

PSYKOLOGI
Arets lasarstema “lust att lasa och lara” har
genomforts i amnet psykologi pa varierande
satt.
I samtliga fordjupade kurser har mangsidig
litteratur som beror kursernas tema rekommenderats som inspirerande bredvidlasning.
Inom samtliga kurser har de studerande aven
jobbat med fordjupande uppgifter var lasande
av facklitteratur har utgjort en central del av
larande.
Studiebesok till FPV och amnet utvecklingspsykologi inom kursen Psykologi 2 samt expertbesok av psykoterapeut Bo Mellberg
inom kursen Psykologi 4 ar nagra exempel pa
hur amnet konkretiserats i undervisningen.
Vidare hade de studerande en mojlighet att
delta i en doktorsdisputation nar Patrik Soderberg under hosten disputerade i utvecklingspsykologi. Tillfallet var uppskattat av de
studerande som nu fick en djupare inblick i
den akademiska varlden.
Abiturienterna hade aven detta ar en mojlighet att delta i kursen “Psykologi efter gymnasiet”. Kursen ar ett samarbete mellan Vi7gymnasierna och aven Pedersore gymnasium
och ar en del av LUKE-projektet. Den holls av
tre studerande i psykologi vid Abo Akademi,
Ellen Wilenius, Janina Soderlund och Madeleine Andersson. Syftet med kursen ar att gymnasiestuderande bekantar sig med hur psykologin ser ut efter gymnasiet pa universitetsniva.

Ett annat projekt som startats upp inom amnet psykologi ar projektet SYNAPS. Projektet
ar ett kreativt samarbetsprojekt mellan amnet utvecklingspsykologi vid Abo Akademi i
Vasa och Vi7- gymnasiernas psykologilarare i
Osterbotten. SYNAPS star for Synergi av Psykologi vid Vi7- gymnasierna och Abo Akademi, och ar som namnet antyder ett samarbetsprojekt mellan gymnasienatverket Vi7- i
Osterbotten och Abo Akademi. Projektet ordnar programpunkter i form av forelasningar,
workshops och seminarier for gymnasielever
i Osterbotten kring temat psykologisk teori
och forskning. Programpunkterna delas in i
temaomradena: konflikt och stress, motivation och mal, kropp och sjal. Det forsta seminariet med temat “Relationer” holls 13.4 vid
Abo Akademi i Vasa och hade over 50 gymnasiestuderande som deltog. Mera intressant
information finns pa projektets hemsida:
https://blogs2.abo.fi/synaps/

FILOSOFI
Arets lasarstema har varit ”Lust att lara och
lasa”, vilket pa manga satt kommit nara karnan i amnet filosofi. Filosofins fragestallningar, arbetssatt och metoder vacker de studerandes nyfikenhet samt stoder utvecklingen av ett kritiskt, sjalvstandigt och kreativt
tankande.
Vi har inom filosofin jobbat mycket med att vi
via diskussioner och annat arbete lara oss
ifragasatta och att soka motiv och argument
for uppfattningar. Dessa metoder starker
ocksa fardigheten i att fa ett battre grepp om
och ett mera kritiskt forhallningssatt till den
information vi standigt omges av. Kreativiteten gynnas av att i diskussioner kontinuerligt
utmanas av fragestallningar som saknar enkla
svar.
Forutom betoningen pa diskussioner och ovningar i att rationellt motivera uppfattningar,
har vi bl.a. ocksa bekantat oss med olika filosofiska texter och aven utdrag ur originaltexter och pa detta satt tillgodogjort oss olika
filosofiska perspektiv. Inom samhallsfilosofi

har vi analyserat och “last” film och med hjalp
av filmen reflekterat over etiska och samhalleliga utmaningar. Vi har i ovrigt ocksa i form
av olika typer av grupparbeten och videopresentationer jobbat med manga aktuella samhalleliga och etiska fragor.

HÄLSOKUNSKAP
Halsokunskap ar ett amne som ar som skapt
for att vacka lusten att lasa och lara, det mesta
som behandlas beror oss var och en personligen. Vart mal har varit (och fortsatter att
vara) att vara studerande ska se kopplingen
mellan teorin och sig sjalva och ocksa inse
vilka mojligheter de har att vara aktiva aktorer inte bara nar det galler den egna halsan
utan ocksa omgivningens.
I kurs 1 har vi fortsatt vi med ett personligt
projekt for varje studerande, ett projekt dar
var och en valjer vilket halsobeteende hen vill
fokusera pa, lara sig mera om och gora en
liten forandring i. Vi har ocksa uppmuntrat
vara studerande att anvanda halsorelaterade
appar, telefoner och aktivitetsarmband, speciellt nar det galler det personliga projektet.
Enligt gjorda utvarderingar ar detta ett lyckat
koncept, kursdeltagarna kanner att de gor
nagot som ar viktigt for dem personligen.
Under de ovriga kurserna tanker vi i storre
sammanhang, dar har vi forsokt betona hur
man kan vara en aktiv aktor med tanke pa
halsa och valmaende i omgivningen och samhallet och pa sa satt bidra till en battre varld.
I kurs 5 ligger a andra sidan fokus pa studerandes egna individuella valmaende och
stresshantering, och vi arbetar i hogre grad
med konkreta verktyg. Genom sjalvanalys och
projektarbete far studeranden arbeta med
bade sina styrkor men ocksa hjalpmedel for
att stotta sina svagheter. For nagon kan det
innebara att skriva en tacksamhetsdagbok
medan det for nagon annan hjalper att installera en app for skarmanvandning. Kursen inkluderar aven studieteknik.
I ar overgick vi till Tabletkoulu-laromedlet
ocksa i kurs 1. I fjol inforde vi Tabletkoulu i
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kurs 2, medan kurserna 3 och 4 inte finns
oversatta till svenska annu. Erfarenheterna
skall annu utvarderas innan lasaret ar slut
och ett avgorande fattas om nasta ars laromedel. Kritisk lasning har varit aktuellt pa manga
satt, bl.a. av att varje lektion inletts med att
nagon eller nagra studerande redogjort for en
halsonyhet eller nagon aktuell halsoforskning.
Det har har i sin tur lett till en vidare diskussion kring det aktuella amnet och/eller kring
olika sorters forskningsmetodik som anvands
inom halsoforskning, till utvidgning av stoffet
och – far vi hoppas – till lust att lasa och lara
mera.
Samtliga larare som undervisar halsokunskap
i VOS gymnasium deltog i ar i en kurs i Psykisk forstahjalp, en innehallsrik och intressant
fortbildning som ordnades tillsammans med
Vi7

GYMNASTIK
Gymnastiken i gymnasiet ar en viktig motvikt
till de teoretiska studierna och medvetenheten kring rorelsens betydelse for inlarningen
och valmaendet ar en allt mer aktuell diskussionsfraga. Malet ar att eleverna skall fa utveckla sin fysiska, psykiska och sociala funktionsformaga. Gymnastikundervisningen skall
aven starka gemenskapen bland de studerande.
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Gymnastiken i gymnasiet ar bred och narheten till stadens idrottsfaciliteter ger undervisningen mojlighet till mangsidigt utbud. De
studerande har under aret bland annat fatt
prova pa kickboxning, tennis, squash, racketball och klattring i Zip-parkens trad. De olika
arstiderna ger ocksa naturlig variation till
undervisningen. En viktig del i kursupplaggen har varit studerandenas egna onskemal. I
kurs 3 har studerandena gjort traningsprogram och testat olika traningsappar.
Aldstes dans har som vanligt varit en av gymnastikens hojdpunkter under lasaret och i ar
dansade 110 studeranden till bland annat
vackra valstoner och fartfylld polka. Kursen
genererar forutom otaliga traningstimmar
och finslipning en massa gladje och gemenskap som studerandena forhoppningsvis tar
med sig som ett vardefullt minne fran sin
gymnasietid.
Studeranden har under aret deltagit i skolidrottsforbundets tavlingar i fotboll och innebandy. Varterminen avslutas sedvanligt med
Stafettkarnevalen, denna gang i Esbo.

GRUPPHANDLEDNING
Årskurs 1
Detta lasar har vi testat ett nytt koncept for
introduktionskursen i arskurs 1. Dels har kursen bytt namn och kallas for gymnasiekompetens och dels ar sjalva upplagget andrat pa sa
satt att kursen har lopt over tva perioder
istallet for att hallas inom en period som tidigare. Syftet med att andra formen for kursen
var att vi vill minska pa den stora mangd information, och mojligen stress, som vara nya
ettor kanske upplever da skolan borjar. Positivt med detta har ocksa varit att vi som
grupphandledare under en langre tid kontinuerligt fick traffa vara studerande samlade i
basgrupperna.
Innehallet i introduktionskursen var ungefar
som tidigare. Vara studerande fick en mojlighet att traffa alla de nyckelpersoner som finns
i var skola, samt sadana personer som mojligen kan vara dem behjalpta och verkar utanfor
skolans vaggar. Under kursens gang fick vara
studerande bekanta sig med tutorerna, dataunderstodet, specialhandledningen, skolhalsovarden, allman internetetik samt yttre stodfunktioner sasom ungdomsstationen Klaara
och Foregangarna.
Vi som fungerar som grupphandledare upplever att upplagget med en traff per vecka under tva perioder istallet for tre traffar under
en period har varit till fordel. Enligt utvarderingen som vara studerande har gjort verkar
detta koncept vara bra.

Utvecklingssamtal har aven hallits med varje
enskild elev under lasaret. Tidpunkten for
dessa har till storsta delen varit under period
3 och 4.
Vi upplever att det forsta skolaret i det stora
hela har gatt bra. Stamningen har varit bra
och det kanns som att vara forstaklassister
har fatt en bra start pa sin paborjade hogre
bildningsresa.
Årskurs 2
Under aret har arbetet med arskurs 2 gatt ut
pa att starka kanslan av valbefinnande och
samhorighet.
Arets stora satsningar i fraga om samarbete
ar de aterkommande evenemangen: lucia och
de aldstes dans med efterfoljande middag.
Dessa tillstallningar har verkligen ytterligare
starkt arskursens samhorighet, bade under
processen och i fraga om slutresultatet.
Under lasaret har de studerande haft individuella samtal med grupphandledaren. Da har
de haft mojlighet att diskutera studieteknik,
studieplanering och framtid. Vi ser detta som
ett viktigt led i den studerandes valmaende.
En fungerande dialog med hemmen ar aven

De äldstes dans 2019.

Under lasaret har vi ocksa
forsokt oss pa ett system
med kontorstid. Detta betyder att vi som grupphandledare har avsatt en fast tid,
en gang per vecka, under
perioderna 3-5 dar vara
studerande i basgrupperna
har haft mojlighet att
komma och diskutera med
oss. Under period 1-2 hade
vi ingen kontorstid eftersom vi da anda traffade
vara grupper pa veckobasis.
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viktig. Under foraldrakvallen med hela arskursen diskuterades fragor som beror de studerandes halsa och livskvalitet
Årkurs 3-4
Lasarets tyngdpunkt har legat pa forberedelse
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infor studentexamensskrivningarna och framfor allt hur man lagger upp en vettig lasstrategi, inte tar for mycket stress, men anda arbetar malmedvetet och effektivt.
Tack vare en mycket effektiv abi-kommitte sa
har abina lyckats skapa en samhorighet som

Bänkskuddardagen 2019.

stracker sig over gransen mellan nationella
gymnasiet och IB. De har ordnat gemensamma traffar med olika tema, haft manga
moten och annu fler enkater. Allt detta har
bidragit till ett mycket sammansvetsat gang
abiturienter.
Bankskuddardagen kom och gick och var en
mycket trevlig tillstallning for alla inblandade.
Abiturienterna bjod pa sig sjalva och hade
trevliga programpunkter at ettorna och tvaorna, och en magnifik catwalk. Manga foraldrar och lararstuderande tog del av programmet.

Vänster uppe: Lucia 2018.
Vänster nere: ABI19..
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AMBASSADÖRSBESÖK 29.5.2019
Ambassadorer fran 24 lander besokte Vasa och Vasa ovningsskolas gymnasium onsdag
29.5.2019. Anders Fransen holl i tradarna for VOSs del. Gymnasiekoren upptradde inledningsvis. I programmet ingick en paneldebatt kring finlandsk utbildning (nedan t.h.). Ellen Boss och
Frej Forsen avslutade med ett imponerande inlagg om vikten av ungdomars delaktighet.
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ALLMÄN DEL 2
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ADMINISTRATION
Vasa övningsskola
ledande rektor
prorektor
ekonomisekreterare
personalsekreterare
studiesekreterare
IT-support
IT-pedagog

Bernt Klockars
Ulla Granfors till oktober 2018 / Elisabet Backlund-Kärjenmäki
Christopher Larsson till mars 2019 / Maria Isuls
Jenny Taxell-Emaus till april 2019 / Christopher Larsson,
Anne Nummi
Maria Nisula
Ulf Thors, Tarja Grahn-Björkqvist
Andreas Sundstedt

Grundläggande utbildning årskurserna F-9
Kyrkoesplanaden 11-13
rektor
prorektor
prorektor
byråsekreterare
expeditionsmästare
biblioteksbiträde

Elisabet Backlund-Kärjenmäki
Annika Lassus F-6
Tommy Nordman 7-9
Gun Hinders till september 2018 / Katariina Smulter
Ralf Stolpe, Oskar Magnusson
Helena Svarvar

Gymnasiet
Skolhusgatan 31
rektor
prorektor
byråsekreterare
IB-byråsekreterare
expeditionsmästare

Samarbetspartners
skolhälsovård
elev– och studerandevård

bespisning
fastigheter
lokalvård
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Ulla Granfors till november 2018 / Diane-Christine Blusi
Diane-Christine Blusi till november 2018 / Henrik Lindgrén
Lena Engsbo
Sabina Sundvall
Patrik Backholm

Vasa stad; skolhälsovårdare grundskolan Karin Ågrén-Hakala,
gymnasiet Gunilla Gref
Vasa stad; skolkurator grundskolan Camilla Ahlroth-Enlund,
gymnasiet Katja Andreasson, Anne Bogren, Jimmy Sandbacka,
skolpsykolog grundskolan Emilia Kronqvist
FazerAmica Oy
Finlands Universitetsfastigheter Ab
ISS

UNDERVISANDE PERSONAL
Examen
Ahlmark Kaj-Ove
PeM
Ahlmark Stina
PeM
Alin Jan
PeM
Backholm Pamela
PeM
Backlund-Kärjenmäki Elisabet
PeM
Barck Jennie
FM
Bernas Sandra
FM
Björklund Matilda
FK
Björkstrand Susanna
MuK
Björnvik Elisabeth
NaK
Blomberg Satu
FM
Blusi Diane-Christine
FM
Bonäs Johanna
Borgmästars Heidi
Bos Evgenia
Broman Lars
Collander Annika
Crotts Frida
Degerman Linda
Domars-Brännkärr Katrina
Eriksson Hans
Fjällström Maria
Forsdahl Carina
Frank Michael
Fransén Anders
Friberg Henrik
Friman Thomas
Grahn-Söderström Lena
Granfors Mathias
Granfors Ulla
Hansen Jens Drud
Hedvik Johanna
Hiltunen Kasper
Hofman Joachim
Holmgren Ann-Louise
Holmsten Fred
Honga-Oksanen Hillevi
Horn Elisabeth
Hyöty Jan
Håkans Heidi
Häggblom Ann-Christin
Ingo Caroline
Jansson Jan
Keski-Nisula Anna-Lena
Kilkanen Pia

FD
FM
PeK
PeM
PeM
FM
PeM
FM
PeM
PeM
FM
FM
FM
PeM
GyM
FM
PeM
FM
FM
PeM
FM
FM
PeM
PeM
FM
FM
FM
DI
MuM, PeL
FM
PeM

Uppgifter
klasslärare
textilslöjd
matematik, datateknik, tutorlärare
elevhandledning
rektor, textilslöjd
historia, samhällslära
modersmål och litteratur
tyska
musik
biologi, kemi
engelska (IB)
engelska, hälsokunskap,
prorektor och tf. rektor i gymnasiet
historia, samhällslära
finska
barnträdgårdslärare, förskolan
teknisk slöjd, finska
klasslärare
franska, engelska
klasslärare
engelska, finska
klasslärare
textilslöjd
kemi, biologi
tyska
historia, samhällslära, filosofi
klasslärare
gymnastik, hälsokunskap
speciallärare
klasslärare
rektor, modersmål och litteratur
economics (IB)
matematik, fysik, kemi
teknisk slöjd, finska
biologi, geografi
modersmål och litteratur
klasslärare
klasslärare
engelska
musik
biologi, geografi
studiehandledning, IB-koordinator
kemi, fysik
musik
modersmål och litteratur
förskolundervisning
104

Kronholm Ann-Marie
Kull-West Gun-Britt
Ladvelin Moja
Lasén Hillevi
Lassus Annika

FM
PeM
FM
FM
PeM

Lax Mikael
Liljeblad Tina
Lindgrén Henrik
Lithén Hans-Olof
Lustig Pia
Långgård Annika
Lähdesluoma Hanna
Löf Åsa
Mitts Ben-Erik
Nordman Tommy

TM
FM
FM
FM
PeM
PeM
FM
FM
PeM
PeM

Norrback Anna

TD, SpL

Norrby Markus
Norrgård Jenny
Norrmén Elisabeth
Nyman Margita
Oksanen Heimo
Palmberg Niklas
Ramstedt Eva
Rimpilä Minna
Räihä-Jungar Johanna
Röj Stefan
Röj Urrutia Maj-Louise
Rönn-Liljenfeldt Maria
Rönnqvist Maj-Len
Salovaara Anne
Sandsten Johnny
Sandås Pia
Skjäl Kristina
Slotte Anna-Brita
Smedlund Lisette
Stenbacka Susanna
Storgård Joel
Strömbäck Emma
Sundman Jessica
Söderback Camilla
Söderman Ann-Charlotte
Teir Jenny
Thors Linda
Uppgård Anne

FD
PeM
DI
FM
PeM
FD
GyM
PeM
PeM
FM
KoM
PeM
PeM
FM
PeM
FM
FM
PeM
KoM
PeM
FM
FM
FM
FM
FM
PeM
PeM
FM
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matematik, fysik, kemi
klasslärare
modersmål och litteratur, ruotsi (IB)
engelska
finska, speciallärare,
prorektor F-6
religion, psykologi, filosofi
finska
matematik
biologi, geografi
studiehandledning
klasslärare
engelska
finska
teknisk slöjd
huslig ekonomi, hälsokunskap,
prorektor 7-9
religion, psykologi, filosofi,
livsåskådningskunskap
fysik
specialundervisning
kemi, hälsokunskap
biologi, geografi
klasslärare
matematik, fysik
gymnastik och idrott
klasslärare
klasslärare
matematik, kemi
bildkonst
specialundervisning, tjänstledig H18
specialundervisning
äidinkieli (IB)
musik
franska
modersmål och litteratur
klasslärare
bildkonst
specialundervisning
fysik, matematik
fysik, matematik
biologi, kemi
matematik
historia, samhällslära
klasslärare
huslig ekonomi, hälsokunskap
specialhandledning

Valkeakari Pia
Vikström Johan
Wilhelms Martina
von Wright Jockum
Wulff Anna
Åkerholm Katrina
Åminne Hanna
Österholm Ann-Louise

PeM
KoM
PeM
FD
PeM
FM
PeM
PeM

klasslärare
bildkonst, tjänstledig
klasslärare
fysik, matematik
klasslärare, tjänstledig
modersmål och litteratur
förskolundervisning, tjänstledig
klasslärare

ELEVASSISTENTER
Granback Lena
Laasanen Iida
Lagström Maria
Lövdahl Julia
Omars Ann-Helen
Sundin Andreas
Welroos Joakim

CIVILTJÄNSTGÖRARE
Haglund Jesper
Stefánsson–Högnäs Adam

PRAKTIKANT
Perich Pallaruelo Marta
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STUDENTEXAMEN
Studenter vid Vasa ovningsskola hosten 2018
Ekstrom Emma
Stolpe Antonia
Sundstrom Anna

Studenter vid Vasa ovningsskola varen 2019
Ahlroos Emil

Jakobsen Nelly

Ahlskog Elliot

Jakobsson Erika

Ahlang Sofia

Johansson Robin

Ala Mathilda

Jungar Hilda

Back Hugo

Jafs Matilda

Backholm Linnea

Jarv Anton

Backman Emma

Kaarto Heidi

Bendtsen Emely

Kajan Josefine

Berg Elin

Karhulahti Gabriella

Bjorkholm Alexandra

Kauppila Wilma

Bjors Stephanie

Keski-Nisula Elias

Blom Emily

Klockars Rasmus

Broman Viggo

Kloo Walter

Brannbacka Elias

Koivisto Heidi

Do My

Kolehmainen Erica

Ekman Kevin

Koljonen Kevin

Ekman Linn

Koskela Vera

Engblom Frida

Koskinen Nathalie

Evars Fanny

Kujala Lucas

Gref Andreas

Kuula Elsa

Gullberg Manda

Ladvelin Oskar

Hagman Veronika

Lassander Robin

Hagnas Matilda

Lassus Henna

Heimonen Victor

Ljungkvist Felix

Hagglund Ben

Lofqvist Elin

Hagglund Emilia

Martins Hagglund Bryan

Isaksson Edla

Mattila Elsa
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Mitts Oskar

Svahn Nathalie

Morney Sofia

Sodergard Hanna

Makinen Erin

Teirfolk Emil

Makinen Oskari

Teirfolk Linus

Niska Kia

Timmerbacka Emilie

Niskanen Alexander

Tuomela Julia

Niukkanen Nella

Tuner Wenla

Nordback Sofia

Tuner Xenia

Nygard Charlotta

Turtonen Vera

Nyholm Sandra

Vest Anton

Nylund Malva

Viitanen Hilma

Nylund Rasmus

Vikstrom Rasmus

Nyman Jonathan

Virkama Benjamin

Nyman Ylva

Oster Jennifer

Narhi Jolanda

Osterberg Victor

Nas Anton

Osterholm Ida

Rabb Ida

Osterman Emil

Rosenblad Edit
Raiha William
Salo Matti
Sjovall Isabel
Smeds Hannah
Smeds Sofie
Sparf Emilia
Staffans Wilma
Sundell Sofia
Sundsten Robin
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GYMNASIEDIPLOM
Avlaggande av gymnasiediplomet ar en verksamhet som overensstammer med gymnasiets allmanbildande utbildningsuppgift. Diplombetyget ar en bilaga till avgangsbetyget
fran gymnasiet och det antecknas i punkten
tillaggsuppgifter.

Foljande gymnasiestuderande har under aret
avlagt gymnasiediplom i olika amnen:

Gymnasiediplom i bildkonst

Teirfolk Linus

Ahlskog Peter

Tuner Wenla

Bezuhlova Alla

Tuner Xenia

Holm Jonathan

Osterberg Victor

Hagglund Linn
Hakkinen Emma

Gymnasiediplom i gymnastik

Karrenpalo Amanda

Kolehmainen Erica

Marttila Maria
Nygard Linnea
Rosgren Julia

Slutprov i muntlig kommunikation i modersmålet

Sand Amanda

Smeds Sofie

Sandberg Filippa
Savolainen Leo
Strom Daniela
Urrutia Johan

Gymnasiediplom i musik
Ahlroos Emil
Ahlang Sofia
Berg Elin
Karhulahti Gabriella
Kloo Walter
Kolehmainen Erica
Morney Sofia
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Intyg över muntlig språkfärdighet i engelska A-lärokurs
Bjorkholm Alexandra
Bjorkholm Catarina
Erkkila Annina
Gustafsson Johan
Klemets Victor
Nickull Antonio
Nordenswan Caroline
Nas Anton
Savolainen Leo
Storbacka Victor

Intyg över muntlig språkfärdighet i finska
A-lärokurs
Bjork Sam
Byholm Elias
Forsen Frej
Soderholm Hugo
Urrutia Johan
Aminne Andrej

Intyg över muntlig språkfärdighet i finska
B-lärokurs
Kajan Josefine
Marttila Maria
Nyman Ylva
Rabb Ida
Sundstrom Diana
Svahn Nathalie
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STUDERANDE FÖR
KLASSLÄRAREXAMEN 2018-2019
Avslutande praktik lasaret 2018
-2019 vid Vasa ovningsskola F-6

Ahtola Jennifer

Seppa Wilma

Elenius Enina

Sjoholm Kaj

Eriksson Francine

Strang Emma

Granqvist Erika

Streng Daniela

Gustafsson Emilia

Svartstrom Jimmy

Hagnas Christian

Tornqvist Nadja

Hakala Jennie

Unis Frida

Holmgard Felicia

Westerholm Cecilia

Holmstrom Victor

Vihtalahti Nea

Joffs Christian

Wikstrom Maria

Kallio-Kujala Paula

Wulff Fredrika

Kaskinen Erica

Ylimaki-Lindqvist Sofia

Lindroos Sofia
Madsen Karin
Nordman Ida
Norkko Victor
Nyberg Alexandra
Olesen Laura
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STUDERANDE FÖR
ÄMNESLÄRAREXAMEN 2018-2019
Modersmål och litteratur

Finska

Historia/Samhällslära

Eklund Miranda

Hautamaki Anna

Fahllund Carl

Kronqvist Johanna

Kaleva Sofia

Harkkila Elias

Pettersson Rebecca

Wessberg Zara

Tiippana Marcus

Wide Johanna
Främmande språk
Bazia Karolina

Matematik/Fysik/Kemi

Dang Kathy

Berts Kim

Gullblom Emil

Borg Emil

Haga Tony

Eklund Ted

Hardy Marie

Enlund Christian

Hogstrom Henry

Hogstrand Martin

Kullberg Robin

Karlsson Sofia

Lindgren Alexander

Wasstrom Annica

Lundstrom Jenna
Rinta-Marttila Ida-Lotta
Sandberg Andre
Sigfrids Simon

Religion/Filosofi/Psykologi
Orre Sebastian
Snickars Joel

Silvennoinen iris
Vallenius Jasmin
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STIPENDIEFONDMEDEL
FONDER SOM TILLHOR VASA OVNINGSSKOLA
Seminariefonder
Overforda fran Skolstyrelsen till Abo Akademi 01 08 1981
(fonderna forvaltade av Vasa ovningsskola)
a Nykarleby seminariums fonder (Fondernas kapitaltillgangar 31.12.2018)
1
Margareta Bjorkvalls minne
5 306,92
2
Nykarleby seminariums jubileumsfond
8 731,83
3
Under krigen 1939-1944 stupade
seminaristers minnesfond
14670,99
4
Hans von Schantz´ matrikelfond
40 058,18
5
Oscar och Charlotta Rehnbacks stipendiefond
13 960,96
6
Alexander II:s stipendiefond
7 268,90
7
Tecknings- och slojdstipendiefonden
6 641,32
8
Musikstipendiefonden
5 604,72
9
Gymnastikfonden
7 164,83
10
Lektor Maria Castrens fond
5 147,42
11
Minnesfonden
4 431,69
12
Kamratskapsfonden
5 539,25
13
Lektor Torsten Korsstroms fond
7 581,42
14
Lektor Maria Castrens 90-ars dag
11 375,84
15
Direktor Nils Alarik Fougstedts stipendiefond
39 897,54
183 381,84
Lyceifonderna
Overforda till Vasa ovningsskola vid Vasa svenska flicklyceums och Vasa svenska lyceums indragning till ovningsskola 01 07 1974 (Forordning 433/31.05.1974)
a Vasa svenska flicklyceums fonder
1
Bodens fond
2
Sylvia Maranders fond
3
Gymnastik- och halsovardsfonden
4
Modersmalsfonden
5
Fonden ”For goda framsteg”
6
Tyska fonden
7
Musik och teckningsfonden
8
Mary Nyqvists fond
9
Jubileumsfonden
10
Matilda Sundholms fond
11
Amanda Lassus´ fond
12
Studenternas fond
13
Selim Segerstams fond
14
Rektor Birgit Sovelius´ fond
15
Venna Jakobssons fond
b Vasa svenska lyceums fonder
1
De sammanslagna trivialskol-, gymnasieoch aldre lyceifonderna
2
Teologiestipendiefonden
3
Carl-Fredrik Wikmans minnesfond
4
1949 ars historikfond
5
Arne Snellmans minnesfond
6
Carl Warghs minnesfond
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7 577,09
23 222,47
8 558,04
8 558,19
10 921,25
12 324,14
9 045,53
28 368,39
34 013,17
12 749,39
23 817,46
17 139,79
14 240,79
21 954,09
3 440,86
235 930,62

42 849,60
23 672,13
55 701,21
18 389,26
72 832,08
7 403,26

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ingenjor Oscar Gros´ fond
Herman och Maria Pellas minnesfond
Harald Bouchts minnesfond
Einar Spjuts stipendiefond
Fyra broder Hasselblatts minnesfond
Gustavs A Hedbergs fond
A E W Nybergs musikfond
Skolradet Ragnar Krooks minnesfond
Skolskoterskan Inga Hedes minnesfond
Teckningslarare Eva Willfors minnesfond
Karl Oscar Jakobssons fond

78 141,43
17 181,49
97 360,76
32 907,55
53 059,88
5 674,94
5 684,93
18 245,35
43 552,40
5 061,21
3 949,76
581 667,21

Ovningsskolfonder, donerade till Vasa ovningsskola
1
Helsingfors Aktiebanks stipendiefond
2
Carl-Lennart Wests stipendiefond
3
Asa Jerns konststipendiefond
4
Anna-Maria von Schantz´ fond
5
Henrik Sabels fond
6
Bjorn Lindemans minnesfond
7
Rektor Hans Haggbloms stipendiefond
8
Rektor Pontus Lindbloms stipendiefond
9
Kerstin Sandens fond

17 270,73
13 837,23
15 507,36
6 028,25
12 700,47
51 097,80
5 740,21
22 840,30
2 003,95
147 026,26

Erik och Sylvi Feldts fond

781 614,17
Summa 1 929 620,10

Donationer och fonder ej forvaltade av Vasa ovningsskola
Forna Vasa Sv Flicklyceister rf
Svenska skolfonden i Vasa
Svensk-Osterbottniska samfundet
Forna Wasalyceisters rf donation
Iris och Thor Osterholms fond
Advokatbyra Nasman & Bask anb
Vasa elektriska
Aktiastiftelsen
Usf for bildkonst- och musikprogrammet
Nina Lidfors
IB Support Association
Finlands Roda Kors
Vapenbrodrabyns invanarforening Jukolas byggare rf.

FF
SSF
SOS
FWL
TO
ANB
VEL
AB
UfBKM
NinaL
IBSA
FRK

2350,00
200,00
7000,00
2500,00
500,00
100,00
100,00
1750,00
900,00
50,00
300,00
100,00

JBRF

50,00

SUMMA

15900,00
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MEDDELANDEN
Foljande lasar borjar mandagen den 12 augusti 2019.

Eleverna i ak F-6, Kyrkoesplanaden 11-13, borjar kl. 9.00 och valkomnas
av lararna pa skolgarden. Skolskjutsarna fungerar fr.o.m. samma dags
eftermiddag.

Eleverna i ak 7-9, Kyrkoesplanaden 11-13 samlas i auditoriet kl. 9.00.

Gymnasiets studerande samlas i Estradan, Skolhusgatan 31, kl. 9.00.
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