VASA ÖVNINGSSKOLA
Årsberättelse för läsåret 2019-2020

1

© Åbo Åkademi/Vasa ovningsskola
Ombrytning: Katariina Smulter, Åndreas Sundstedt,
Bernt Klockars
ISSN 2669-879X
Vasa 2020
2

INNEHÅLL

ALLMÄN DEL

3-42

GRUNDSKOLAN

43-78

GRUNDSKOLAN F-6

79-90

GRUNDSKOLAN 7-9

91-122

GYMNASIET

123-180

PERSONAL

181-186

ELEVER OCH STUDERANDE 187-206

3

HÅLLBART LÄRANDE

L

asarets tema ”Hallbart larande” slogs
fast av lararkaren i april 2019. Med
hallbarhet i larandet avsag vi bl.a. att
det man lar sig halls i minnet, att skolgangen
inleder ett livslangt larande, att vi lar oss ekologisk hallbarhet samt att maendet bland elever/gymnasiestuderande och personalen
ocksa behover bygga pa hallbara grunder.
Temat passade forstas val in i den globala
klimatkrisen och den ungdomsrorelse som
bildats under de senaste aren med bl.a. Greta
Thunberg som frontfigur. Vart tema har statt i
samklang med hur andra aktorer inom utbildningen tankt. T.ex. hade arrangorerna for
EDUCÅ-massan i Helsingfors valt precis
samma tema och fackforbundet OÅJ har ocksa
haft valmaende som tyngdpunktsomrade i sin
verksamhet.
I Vasa ovningsskola har temat betonats lite
olika i vara fester och evenemang samt under-

visningen under lasaret. Under skolarets
andra vecka utlyste vi skolfreden tillsammans
med manga andra skolor i landet. Temat for
skolfreden, ”Vi tar ansvar”, passade ocksa val
ihop med hallbarhetstemat. Med alla grupper
fran forskolan till abiturienterna och med
saval undervisande som administrativ personal har vi jobbat med vilka varden vi vill fa
synliga i var verksamhet. Diskussionerna utmynnade i ett ordmoln dar varden som ofta
forekom finns utskrivna med storre typsnitt.
Ordmolnet finns publicerat pa mellanbladen
mellan olika sektioner i arsberattelsen. Det
finns skal att aterkomma till dessa varden
framover, de foraldras inte. Ått definiera dem
ar en sak och att omsatta dem i praktiken ar
en annan.
En del av hallbart larande handlar om att
kunna bygga natverk for att ge och ta, for att
kunna dra nytta av varandras styrkor. Vasa

”Läsning gör skillnad”, Österbottens stora fortbildningsdag för knappt 800 lärare hölls vid Vasa övningsskola och i Academill. Bilden är från inledningen där gästerna Merete Mazzarella och Sören Lillkung intagit soffan hos Sonja och Mårten. Foto: BK.
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Dessa trotjänare fick tjänsteutmärkelsetecken på Luciadagen 2019 utfärdade av Åbo Akademis rektor
Moira von Wright. Fr.v. Elisabet Backlund-Kärjenmäki (35 år), Henrik Lindgrén (25 år), Hans-Olof Lithén (35
år) och Anna-Brita Slotte (30 år). Foto: BK.

ovningsskola har under lasaret uppratthallit
ett brett natverk med manga olika aktorer.
Samarbetet aterspeglas pa manga stallen i
arsberattelsen. I en klass for sig ar samarbetet
med lararutbildarna inom var egen fakultet,
Fakulteten for pedagogik och valfardsstudier,
samt med ovriga ovningsskolor i landet inom
natverket eNorssi, liksom aven vara myndigheter. Onskar anda har namna nagra speciellt
viktiga samarbetspartners detta lasar:
- med Centret for Livslangt Larande vid Åbo
Åkademi och yrkeshogskolan Novia (CLL) har
vi samarbetat i manga fragor. Det storsta enskilda evenemanget var fortbildningsdagen
”Lasning gor skillnad” som ordnades lordag
5.10 i vara utrymmen med knappt 800 larare
som deltagare. Med i samarbetet kring den
dagen var alla kommuner i regionen.
- med Pro Årtibus har vi samarbetat kring det
konstverk, ”Kunskapens kalla”, som sedan
oktober ar installerat i trapphuset i grundskolans B-hus. Konstnaren heter Ida Koitila och
hon medverkade i invigningen pa Svenska

Dagen. Konstverket kommer att fa linjer
ocksa i grundskolans Å-hus och i gymnasiet.
Installationerna skots fram pga koronavirusets framfart.
- med projektledare Ånna Buss och projektorganisationen kring ett eventuellt ovningsdaghem. Medlen till projektet beviljades fran
undervisnings- och kulturministeriet varen
2019. Inom projektet framkom att ett natverk
av existerande daghem ar i detta skede klokare an ett daghem i egen regi.
- med foretaget Åb Wikstrom Media Oy som
pa vart initiativ utvecklade applikationen
Varna & Varna for att starka skolans kommunikation vid eventuella krissituationer.
En organisation som ar hallbar ar ocksa en
organisation dar information produceras och
nar ratt mottagargrupp i tid. Skolans ledningsgrupp, bestaende av rektorer, prorektorer och IB-koordinator, har i nara samarbete
med IT-pedagogen under lasaret utarbetat
skolans nya hemsida enligt den formatmall
som var uppratthallare Åbo Åkademi har.
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Delvis nytt gäng. Rektorsbild från planeringsdagen. Från v. nere grundskolans rektor Elisabet BacklundKärjenmäki, prorektor 7-9 Pamela Backholm, prorektor F-6 Annika Lassus. Uppe från v. ledande rektor
Bernt Klockars, gymnasierektor Mats Borgmästars, prorektor Diane-Christine Blusi. Foto: Airaksinen.

Hemsidan lanserades pa svenska i februari
och pa finska och engelska i mars. Vi ar glada
for att ha natt malet med ett tvaarigt projektarbete.
Den finlandska skolan och lararutbildningen
bygger pa vetenskaplig forskning. Det ar
ocksa en form av hallbarhet. Langre fram i
arsberattelsen redogor vi for en del av den
forsknings- och forsoksverksamhet som personalen vid Vasa ovningsskola ar involverad i.
Ovningsskolorna fick i statsbudgeten 2020
hojda anslag som bl.a. gjorde att vi kunde
skapa ett startpaket for doktorandstudier.
Fem personer finns med i den grupp som
startat eller kommer att starta sina doktorandstudier med den lilla morot vi kunde erbjuda inom ”Ovis forskar”. Fran tidigare har vi
ett par doktorander i personalen. De hojda
anslagen har ocksa gjort att vi kunnat gora ett
”Ovislyft 2020” dar vi fornyat undervisnings6

material och inventarier i snabbare takt an
med normala budgetmedel.
Det lasar som vi nu avslutar ar i ordets ratta
bemarkelse historiskt. Hade nagon sagt, nar
lasaret inleddes, att undervisningen de sista
manaderna kommer att ske helt pa distans
oberoende av alder, hade ingen trott det. Landets regering meddelade sen eftermiddag
mandag 16.3.2020 att distansundervisning
infors i samtliga skolor med start onsdag
18.3.2020 med syfte att forhindra spridningen av det s.k. koronaviruset. Inte sedan krigstiden har sa drastiska atgarder inforts i vart
land, dar t.ex. motesfriheten for obegransat
antal manniskor upphorde och rorelsefriheten begransades mellan Nyland och ovriga
Finland. Med ett dygns varsel stallde skolan i
Finland om till distansundervisning. År det
darfor som den finlandska skolan kan kallas
for en skola i varldsklass? Overgangen inne-

bar en otrolig insats fran vara larare men
ocksa elever/gymnasiestuderande och ovrig
personal. Speciellt vart team av support inom
ICT och IT-pedagogik behover har lyftas fram.
En del lararstuderande fick nu mojlighet att
utfora sin handledda praktik i en autentisk
distansundervisningssituation. Distansundervisningsperioden har fatt skilda avsnitt i arsberattelsen.
Åvslutningsvis nagra tankar fran forskningsvarlden. Forskarna Lee G. Bolman och Terrence E Deal malar i sin bok ”Nya perspektiv
pa organisation och ledarskap” upp fyra metaforer for ledarskap i organisationer som
genomgar forandring. Den forsta metaforen
ar fabriken, som star for masterlighet och
autonomi i forandringen av ravaror som anlander till fabriken i den ena andan och produkten som sands ut i den andra. Den andra
metaforen handlar om familjen som inbordes
visar bade omsorg och karlek. Ledarens utmaning och ansvarsfulla uppgift ar att lara sig
forsta medarbetarnas behov och intressen
och pa sa vis tjana deras och det allmannas
basta. Den tredje metaforen ar den om djungeln med sin makt och rattvisa i relationen
framst mellan rovdjur och byte. Den fjarde
och sista metaforen handlar om tro och betydelse dar organisationen blir en gemenskap
och ett uttryck for manniskans aspirationer
och ett monument over hennes mojligheter.
Den gemensamma tro och den andliga samhorighet organisationens medlemmar kanner
haller dem samman. (Bolman och Deal 2005,
471-478). Varken bilden av fabriken eller
djungeln kanns relevanta for skolan och de
forandringar vi standigt moter i var vardag.
Bilderna av familj och gemenskap kan daremot fungera, atminstone till vissa delar. I den
kontexten kan hallbart larande ske. Ett stort
tack for val utfort arbete till alla som delat
vardag och fest med oss i Vasa ovningsskola
under det gangna lasaret. Njut av sommarlovet!

”Den fjärde och sista
metaforen handlar om
tro och betydelse där
organisationen blir en
gemenskap och ett uttryck för människans
aspirationer och ett
monument över hennes
möjligheter. Den gemensamma tro och den
andliga samhörighet
organisationens medlemmar känner håller
dem samman.”

Bernt Klockars, ledande rektor
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IN MEMORIAM

”Intet i var skola ar gammalt och fardigt. Nya
uppgifter vantar.” Sa skrev Thor Osterholm i
skolans arsberattelse 1991, bara ett par ar
fore sin pensionering, efter mer an 40 ar som
aktiv skolman. Det var lasaret da Vasa ovningsskola starkte sin identitet med en egen
fana och lystringssang och jobbade stenhart
for att forverkliga IB som ytterligare ett gymnasiealternativ da bildkonst-och musikfordjupningen redan etablerats samma ar.
Thor Osterholm var den nystartade Ovningsskolans rektor under det forsta kravande aret
1974-75 da lararutbildningen omskapades i
vart land med hela den svensksprakiga pedagogiska utbildningen i Vasa. Genom aren forblev hans starka ledstjarna framfor allt utbildning pa lika grund for alla och det svenska
sprakets livskraft.
Efter nagra ar som Vasa stads svenska skoldirektor aterkom Thor som ledande rektor for
Vasa ovningsskola 1980 och arbetade ofortrutet med att utveckla skolan under 13 ar fram
till pensioneringen 1993. Mycket av det som
karakteriserar Ovningsskolan an i dag bar
spar av hans hand.
Bland de manga teman som Thor garna diskuterade kan namnas nagra som idag ar mer
aktuella an nagonsin. Helhetsskapande undervisning med fornyade arbetssatt, andrade
lektionstider och undervisningsmiljoer var
aktuella for honom redan i slutet av 1980talet. Han dromde om ytterligare en gymnasiespecialisering, inom datateknik.
Det var inte bara den egna skolan som engagerade. Thor foresprakade varmt ett narmare
samarbete mellan den statliga ovningsskolan
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Thor Österholm. Foto: Maja Röj Urrutia.

och det kommunala skolvasendet. Ocksa hela
den finlandssvenska skolvarlden omfattades
av hans omsorg och fick uttryck i den stora
skolkongressen Skola-90 som samlade 1 200
deltagare fran hela landet.
Vasa ovningsskola minns med tacksamhet
Thor Osterholm, som somnade in 21.3.2020.
Han blev 93 ar gammal och var verksam som
pedagog under 45 ar. Hans portratt, som
hanger i Åuditoriet pa Kyrkoesplanaden, malades av Maja Roj Urrutia och avtacktes i februari 1995.
Gun Jakobsson

Konstnär
Ida Koitila vid
sitt verk
Kunskapens
källa.
Foto: EBK.

KUNSKAPENS KÄLLA
Under lasaret har Vasa ovningsskola fatt motta ett konstverk av konstnar Ida Koitila. Konstverket invigdes pa Svenska dagen 6 november 2019. Sa har beskriver FD Juha-Heikki Tihinen vid
Pro Årtibus konstverk och konstnar infor invigningen:
”I tre år har Stiftelsen Pro Artibus haft glädjen
att samarbeta intensivt med bildkonstnären
Ida Koitila. Sedan början av år 2017 har hon
varit stipendiat i Villa Snäcksund. I samband
med separatutställningen Memo Extension gav
stiftelsen också ut en bok som presenterar
konstnärens produktion. Utställningen visades
i stiftelsens galleri Sinne i Helsingfors. Nu kan
Pro Artibus med glädje meddela att konstnärens senaste offentliga verk avtäcks på Svenska
dagen den 6 november 2019 i Vasa övningsskola. Kunskapens källa (Pool) är en installation som finns i låg- och högstadiets trapphus.
Verket har ytterligare delar som kommer att
placeras i skolans andra utrymmen, men de
blir klara i början av år 2020. I Kunskapens
källa möts olika material som till exempel
harts, snäckor, kakel, pansarglas, ljus och trä.
Installationen ser olika ut på olika avstånd.
Dessutom varierar belysningen som finns inuti
verket. När det gjutna hartset och snäckorna
betraktas på nära håll går tankarna till havet,
men från trapphusets övre våningar ser de ut
som en stjärnhimmel.

I Ida Koitilas produktion möter organiska och
handgjorda material en konceptuell betydelsenivå och industriella material. Konstnären har
länge varit intresserad av arkeologi, science
fiction och hur olika typer av material samt det
personliga och universella möts. Koitilas verk
har förmågan att skapa ett mångsidigt nätverk
av berättelser, som betraktaren i sin tur kan
tillföra egna betydelser. Koitilas verk är alltid
fysiskt och materiellt påtagliga, men ger ändå
upphov till stora metafysiska och upplevelsebaserade känslor och tankar. Betraktaren erbjuds
möjligheten att röra sig mellan olika tider och
platser samtidigt. Ida Koitila (f. 1983 i Borås,
Sverige) blev magister från Bildkonstakademin
år 2011. Hon gjorde sin konstnärliga debut år
2007. Hennes verk finns i Kiasmas (Seppo
Fränti) och Stiftelsen Pro Artibus samlingar.
Konstnärens föregående offentliga verk gjordes
till Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors år 2017. Stiftelsen Pro Artibus 30årsjubileum firas med deponeringar av konstverk, och Kunskapens källa (Pool) är ett av
dessa verk.”
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SAMARBETE INOM ENORSSI
eNorssi ar ovningsskolornas
samarbetsnatverk dar ocksa
Vasa ovningsskola ar en aktiv
part. Lararutbildning drivs av 8
universitet i Finland som uppratthaller 10 ovningsskolor.
eNorssi ordnar arligen ett hostoch ett varseminarium kring
aktuell pedagogisk utveckling
vid sidan av de fasta arbetsgrupper som natverkar kontinuerligt runt handledning, ICT,
laroplan, forsoks-, utvecklingsoch
forskningsverksamhet
samt laroplansutveckling.
Under varen publicerade ovningsskolorna en digital bok
om Larmiljoer och teknik som
stod i pedagogiskt utvecklingsarbete. Vara larare Kasper Hiltunen och Lars Broman har
bidragit med texter i publikationen. Boken finns att tillga via
lanken http://www.enorssi.fi/
oppimisymparistojulkaisu2020/mobile/index.html
En viktig funktion som eNorssinatverket 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 efter-

Lp-stöd-fortbildning. Annika Lassus presenterar Mia
Skog som presenterade Raseborgsreceptet. Foto
EBK

fragan pa fortbildningen var stor holls modul
tva varen 2019 i bade Vasa och Helsingfors.
Den tredje avslutande modulen holls hosten
2019. Fortbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen och deltagandet var avgiftsfritt. Ovriga samarbetspartners var Nationella
centret for utvardering och universitetens
lararutbildningar. Ånsvariga for den Finlandssvenska fortbildningen var Elisabet BacklundKarjenmaki och Ånnika Lassus. Pa LPverktygsbacken kan man bekanta sig med
materialet fran fortbildningarna http://opstyokalupakki.fi/vasa/?Hem
Skolans representat i ovningsskollararnas
forening SUHO (Suomen harjoittelukoulujen
opettajat) ar Hillevi Honga-Oksanen. Harre
(Harjoittelukoulujen rehtorit) ar rektorernas
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viktiga natverk. De flesta rektorer har olika uppdrag i nationella arbetsgrupper pa bland
annat Utbildningsstyrelsen och
inom ministeriet. Den samlade
kunskapen behover nas till alla
Ovningsskolor i landet och darfor traffas rektorerna nagra
ganger per lasar. Vasa ovningsskolas representant i Harres
styrelse ar Elisabet BacklundKarjenmaki. EBK&ÅL

Avskedsfest för bl.a. undervisningsråd Armi Mikkola och ledande
rektor Veli-Matti Hakanen i samband med Harres höstseminarium i
november 2019. Foto: EBK.

ENORSSIS
GEMENSAMMA
TIDSKRIFT HETER
SIRIUS
eNorssi-natverket ger ut olika typer av
publikationer. Natverkets tidskrift heter
Sirius och utkommer ca fyra ganger per
ar. Sirius hittas pa eNorssis hemsida,
www.enorssi.fi. Kolla in den for att ta
reda pa vad som ar aktuellt inom ovningsskolnatverket och utbildningen generellt i
Finland. Årets andra nummer utkom i maj
och har distansundervisning som tema.
Flera inlagg kommer fran Vasa ovningsskola.
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MENTORSKAP
Mentorskap ingar sedan ar 2013 i den introduktionskurshelhet som ordnas for nyanstallda larare vid Vasa ovningsskola.
I ar har klass-, amnes- och speciallarare deltagit. Hela gruppen har traffats ungefar en gang
per manad och utover det har larare och mentor traffats i par eller mindre grupper. Traffarna har skett efter arbetstid. Varje traff har
inletts med reflektion och diskussion kring
tillampningar och atgarder som vidtagits sedan den senaste traffen. Deltagarna har lyft
fram aktuella diskussionsamnen och ocksa
tagit initiativ till overenskomna teman. Ovningsskolans roll i ett skolsamfund, skoletik
och juridik, arbetsgemenskap, dialog larare-

elev- vardnadshavare, olika undervisningsformer och arbetssatt, tidsanvandning, utvarderingar och respons samt bemotande av studerande, ar nagra av de omraden som dryftats.
Det ar viktigt att en grupp ar overens om att
det som framkommer i diskussioner ar konfidentiellt.
Insikten om att andra kolleger har motsvarande funderingar stoder ocksa den egna professionen. Mentorskap ska ses som ett langsiktigt och fortlopande stod for professionell
utveckling och for trivsel och valmaende.
Gun-Britt Kull-West

INTRO FÖR NYANSTÄLLDA
Pa en arbetsplats med kring 120 anstallda
sker en viss arlig rotation. For nyanstallda
hosten 2019 ordnades vid sidan av en mentorsgrupp ocksa en introduktionskurs med
sex tillfallen. Ledande rektor har ansvarat for
upplagget.
I maj ordnades den forsta traffen med foljande
innehall: lasarskalender, Plan for FBÅ, KIKY
och samplanering, Personalhandbok och arbetsavtal.
Den andra traffen holls dagen innan planeringsdagen. I den traffen var stadierektorer
och prorektorer med. Innehallet den gangen
var praktiska fragor i anslutning till skolstar-
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ten, Wilma-anvandarnamn, dataresurser och
den uppdaterade Personalhandboken.
De ovriga traffarna holls veckovis under lasarets forsta veckor. Innehallet var ITpedagogens stod, kommunikation med vardnadshavarna, studerandepraktik och handledning av lararstuderande, arbetshalsovard och
avtalsfragor, ÅÅ-motion, lonefragor, reseplaner och resrakningar, fakturor och inkop samt
andra aktuella fragor. Involverade i introduktionskursen
var
IT-pedagogen,
HRspecialisten, rese– och ekonomisekreteraren
samt klasslararkoordinatorn respektive amneslararkoordinatorn. BK

RUM FÖR HANDLEDNING
Rum för handledning är rubriken för det utvecklingsarbete kring handledning som genomforts vid Vasa ovningsskola i samarbete
med Fakulteten for pedagogik och valfardsstudier, FPV under lasaret 2019-2020.
Under tre litteraturcirklar har lararna i blandade sma grupper bestaende av klass-,
special- och amneslarare samt didaktiker
fran FPV bekantat sig med befintlig handledningslitteratur genom att lasa artiklar och
bocker kring temat. Till den forsta litteraturcirkeln i september laste alla varsin valfri text
eller artikel. Under tillfallet presenterades
allas lasning. Presentationerna vackte diskussioner i grupperna kring handledningssituationer. Diskussionerna utmynnade i tankar kring de guldkorn av innehallet som
kunde inga i en podd. Inspiration och information kring arbetet med att skapa poddar
fick vi av Yvonne Backholm-Nyberg, verksamhetschef for Experience Lab och Åndreas
Sundstedt, IT-pedagog vid Vasa ovningsskola.

Den andra litteraturcirkeln i november inleddes med en presentation av professor Paivi
Åtjonen om handledning och formativ bedomning ur ett handledarperspektiv. Tillfallet avslutades med fortsatta gruppdiskussioner
utgaende fran tidigare val av artiklar. Grupperna fick goda rad infor poddbandningarna
av den grupp som fungerat som testgrupp. Nu
gallde det att boka tider for att gora upp ett
manus och for att banda en podd. De olika
poddarna belyser vardefulla tankar och noteringar om forskning om handledning.

LÅRÅRUTBILDNING

Heidi Håkans, Marina Bendtsen och Annika Lassus i en selfie med Johnny Sandsten i samband med
poddbandningen. Foto: JS.
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LÄRARSKAPETS MÅNGA DIMENSIONER

Elisabeth Norrmén undervisar en grupp gymnasiestuderande. Foto: Vilja Media Ab.

Lärarstuderande erbjuds årligen
föreläsningar med viktiga och intressanta teman i anslutning till
lärarskapet. Detta är en kort
sammanfattning av vad ämneslärarstuderande erbjöds våren
2020. Se ruta för motsvarande i
klasslärarstudierna.
Introduktion med Gunilla Karlberg-Granlund
och Katrina Domars-Brannkarr.
Lararen i skolsamfundet med Katrina Domars
-Brannkarr.
Du far en inblick i lararens mangfasetterade
uppdrag som handledare for larande och tillvaxt, expert, arbetsledare, vardeutvecklare,
medmanniska och vuxen med social kompetens i ett skolsamfund.
Lararen som fostrare med Diane-Christine
Blusi.
Vad ingar i det viktiga uppdraget som grupphandledare/klassforestandare? Vad innebar
det att vara fostrare?
14

Samarbete med vardnadshavare med Michaela
Romantschuk fran Forbundet Hem och Skola.
Foraldern som stod i larandet. Skolans roll
och ansvar (vad sager lagen och laroplanen?).
Olika former av kommunikation mellan hemmet och skolan. Moten: Praktiska ovningar.
Krishantering med Bernt Klockars.
En kris slar till i en skola dar du jobbar. Hur
skoter du, som en i personalen, situationen?
Hur forbereder man sig pa kriser? Hur kommunicerar man under kriser? Ått skota sitt
eget valbefinnande mitt i en kris.
Undervisning utanfor klassrummet med Diane
-Christine Blusi.
Ållt fran temadagar till utbytesprojekt ger
krydda i vardagen! Till var uppgift hor aven
att starka ungdomarnas valbefinnande. Praktiska exempel anvands for att illustrera bredden i lararuppdraget.
Ått orka i arbetet med Kicki Haggblom.
Hur ta hand om sig och hur hantera lararyrkets psykosociala utmaningar - bade i stunden och pa langre sikt?

Elev- och studerandekarsverksamhet med
Niklas Palmberg.
Vilka uppgifter har elev-/studerandekaren
och vad innebar det att vara handledare for
verksamheten? Vilka friheter och/eller skyldigheter har man inom en elev-/
studerandekarsstyrelse?
Hur finansieras
verksamheten?

LÅRÅRUTBILDNING
Lararens administrativa uppgifter med Bernt
Klockars.

Genomgang av olika metoder och verktyg for
individuell handledning i ak 7-9 och gymnasiet, med fokus pa skoltrivsel, styrkor och
skolframgang.

Vid sidan om undervisningen bjuder lararjobbet pa en del administrativa uppgifter.
Som larare ar man t.ex. med i lasarsplanering
och -utvardering, organiseringen av evenemang, dokumentation av olika slag samt utvecklingsarbete. Man orkar ocksa battre i
jobbet om man lar sig att systematiskt administrera sin egen vardag med papper, filer
och material.

Elev- och studerandevard. Stod for larande och
skolgang med Ånnika Lassus.

Rorelse i skolan / Learning by Moving med Jan
-Erik Romar och Marten Bjorkgren.

Under eftermiddagen fangar vi upp elev- och
studerandevardsarbetet i praktiken utgaende
fran lagstiftningen. Stod for skolgang och larande preciseras utgaende fran trestegsstodet
med fokus pa differentiering.

Ett sammanfattande tillfalle da vi gar igenom
vara inlarningserfarenheter.

Vanelevs- och tutorverksamhet samt Kivaskola med Heidi Hakans och Joel Storgard.

En panel med amnesforetradare bemoter
fragor kring lararskapet.

Utvecklingssamtal med Diane-Christine Blusi.

Paneldiskussion med Katrina DomarsBrannkarr, Ånders Fransen, Joel Storgard,
Katrina Åkerholm och Tommy Nordman.

Hur skapa och uppratthalla goda relationer i
skolan genom elevinitierad och -ordnad verksamhet?

Temastudier i klasslararutbildningen lasaret 2019-2020
GP:

Kasper Hiltunen.

1. Samundervisning med Christel Sundqvist.

2. Presentation av IT-moment med
Åndreas Sundstedt.

2. Metoder och arbetssatt med Fred
Holmsten, Martina Wilhelms och ÅnnaBrita Slotte.

ÅVP (x 3, normalt 4):

3. (Ovis delar II som ersattande)

1. Krankande handlingar och konflikthantering med Minna Rimpila.

ÅP:

2. Foraldrakontakt och elevkaren
med Johanna Raiha-Jungar och Fred
Holmsten.

1. GreenScreen, iMovie och clips i
undervisningen med Lars Broman och
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KOLLEGIALT LÄRANDE
Ett effektivt satt att lara sig ar att lara av
andra i samma kollegium. En utmaning ar
dock att finna gemensam tid for delgivning.
Vid Vasa ovningsskola har vi inrattat arenor
for kollegialt larande framst i regelbundet
aterkommande
pedagogiska
cafeer
(gymnasiet) och i samband med tva tillfallen
per lasar kallade Ovis delar. Ocksa i samband
med lararmoten och t.ex. fredagskaffet i
grundskolan lyfts i mikroformat olika pedagogiska och praktiska fragor for kollegialt dryftande. Ett alldeles sarskilt kollegialt larande
intraffade mer eller mindre spontant under
den forsta veckan av distansundervisning
under koronapandemin i medlet av mars i
form av ett digiskutt.
Det forsta Ovis delar-tillfallet ordnades i slutet av oktober 2019. Tillfallet marknadsfordes
till larare i alla kommuner fran Kristinestad i
soder till Vora i norr inom projektet
”Hallbarhet som ledord” och inledningen samt
tva workshops strommades over natet.
Temat for Ovis delar I var positiv pedagogik,
men vid sidan om temat lyftes manga aktuella
projekt fram. Erika Fogelberg, Folkhalsans
koordinator for halsoframjande verksamheter
for skolor, och Maria Ronn-Liljenfeldt, speciallarare, introducerade dagens tema i en gemensam inledning. I parallella workshops
fordjupades huvudtemat i tva workshops,
medan anvandning av Green Screen/
Makerverstan (Kasper Hiltunen), digiagenter
(Lars Broman) och samundervisning (Minna
Rimpila och Pia Valkeakari) var teman i andra
workshops. De parallella workshoparna gick
tva ganger.
Det andra Ovis dear-tillfallet ordnades i borjan av mars 2020. Ocksa detta tillfalle marknadsfordes till larare i alla kommuner fran
Kristinestad i soder till Vora i norr inom projektet ”Hallbarhet som ledord”. Dartill bjods
saval amneslararstuderande som klasslararstuderande in till tillfallet. Inledningen strommades over natet.
Temat for Ovis delar II vad internationalisering och det berordes i de flesta av de parallella workshopar som ordnades. PD Sari
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Erika Fogelberg från Folkhälsan och Maria RönnLiljenfeldt från VÖS i startgroparna för att berätta
om positiv pedagogik vid Övis delar-tillfället i slutet
av oktober. Foto: EBK.

Muhonen fran Vik ovningsskola inledde tillfallet med att informera om hur UNESCOskolverksamheten ser ut. Vasa ovningsskola
har under lasaret lamnat in ansokan om att fa
bli en del av UNESCO-skolnatverket. I workshoparna
fanns
foljande
teman:
”Internationella kontakter och samarbete
over natet” (Ånna-Brita Slotte), ”Cultural
Days” (Lia Gomez Dominguez och Radhjka
Velaz Lopez), ”Hur planera, organisera och
genomfora en studieresa med elever/
gymnasiestuderande?” (Frida Crotts och Michael Frank), ”Erasmus+-utbyte for personal” (Johanna Bonas och Ånn-Charlotte Soderman), ”Erasmus+-utbyte for personal –
ProgMath-projektet” (Ulf Thors och ÅnneMarie Kronholm) samt ”Swivl i undervisningen, smidig teknik for overforing av bild och
ljud i realtid” (Åndreas Sundstedt). BK

VÄRDEGRUNDSARBETE
Genast i borjan av lasaret utfordes vardegrundsarbete i alla grupper fran forskolan till
abiturienterna. Som grund for diskussionerna anvandes skolans trivselregler
och vardegrundsformuleringen i
Vasa ovningsskolas instruktion.
Detta vardegrundsarbete var
en del av forberedelserna for
utlysandet av skolfreden
som hosten 2019 hade temat ”Vi tar ansvar”.
Under september fordes
samma vardegrundsdiskussioner ocksa bland
personalen, bade den undervisande och alla ovriga.
Åvsikten med vardegrundsdiskussionerna var att fa
fram meningsbarande ord for
vilka varden vi stravar efter pa
var gemensamma arbetsplats. De
meningsskapande orden gjordes
senare till ett gemensamt ordmoln,
som forekommer pa flera stallen i arsberattelsen.
Skolfred utlystes i Vasa ovningsskola
tillika med ovriga skolor landet
onsdag 21.8.2019. Narvarande
var 950 barn och unga som gar
i Vasa ovningsskola, jamte
personal
och
lararstuderande. BK

Ordmolnet i svenskspråkig
och i engelskspråkig
tappning.
Design: Andreas Sundstedt.
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KLIMATSMART MAT
Temat for lasaret 2019-2020 var ”Hallbart
larande”. Inom ramen for temat onskade rektorerna synliggora matens paverkan pa klimatet. I samarbete med skolans restaurang
utarbetades en kampanj under benamningen
”klimatsmart mat” som strackte sig fran borjan av september fram till hostlovet. Under
sex veckor andrades menyn sa att inget rott
kott serverades. I normala fall serveras rott
kott 1-2 dagar i veckan sa i praktiken handlade forandringen om totalt ca 10 maltider.
Hade det inte gatt ut information om kampanjen innan den inleddes hade den knappast
markts av – nu fick den ett starkt genomslag
saval i sociala medier som i traditionella medier. Responsen var bade positiv och negativ.
En del uppskattade att klimatforandringarna
och onskan att synliggora dem fick ett sa kon-
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kret uttryck, medan andra forfasade sig och
anklagade skolan for att slutgiltigt kora ner
den inhemska djurproduktionen. En riksdagsledamot engagerade sig i kampanjen och tog
till och med tid for ett besok kring fragan.
Kampanjen slutfordes enligt planerna. En utvardering gjordes med hela skolsamfundet;
elever, gymnasiestuderande, personal och
vardnadshavare. Har ett kort referat av resultatet i utvarderingen (N=341 eller 18,5%):
Kategorierna för svarande var följande: klass i
f-6, elev i 7-9, gymnasiestuderande, personal
och vårdnadshavare.
Rektorerna grupperade svaren i positiva, neutrala och negativa. Svaren fick följande spridning:

- F-6, 58 svar (en del föräldrars svar finns i
denna kategori) = positiva 50%, negativa 38%
och neutrala 12%.
- Elev i 7-9, 69 svar = negativa 45%, positiva
35% och neutrala 20%.
- Gymnasiestuderande, 136 svar = positiva
44%, neutrala 29% och negativa 27%.
- Vårdnadshavare, 68 svar = positiva 60%, negativa 22% och neutrala 18%.
- Personal, 37 svar = positiva 57%, neutrala
32% och negativa 11%.
Responsen överlag var positiv från alla kategorier utom eleverna i 7-9.

Den andra frågan handlade om förslag till
kommande teman. Här kommer några urval:

Systemtänk i vatten, energi och mat
Lokalproducerad mat
Mat enligt skördetider
Minska matavfall/matsvinn
Matsalens trivsel
Mat från andra kulturer
Återanvändning, sopsortering, plast
Minska klädkonsumtionen. Använd ditt klädesplagg minst 30 gånger
Psykisk ohälsa
Hälsa
I det lasarstema som valts for 2020-2021 och
de darpafoljande tva aren ingar hallbarhet. I
slutet av september firas Osterbottens hallbarhetsvecka. Den veckan kommer andelen
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KORONA OCH DISTANSUNDERVISNING
Går det att starta om år 2020?
Den frågan ställde fler än en i
takt med att koronapandemin
framskred våren 2020.
Finland fick sitt forsta koronafall i en turist
fran Kina riktigt i slutet av januari. Den personen isolerades och tillfrisknade och det gick
sedan en knapp manad innan foljande fall
registrerades.
Tidig aktion
Redan mandag 3.2 diskuterade vi pa Vasa
ovningsskola problematiken kring sasonginfluensa och koronavirus med stadfirman ISS
och skolrestaurangen Compass Group Ltd/
Fazer Åmica. Vi beslot om effektivare stadning av handtag och andra ytor som ofta vidrors samt oftare byten av serveringsbestick i
skolrestaurangen. Till personalen gick samma
dag ett meddelande om att uppmana till och
vid behov overvaka effektiverad handhygien.
Sportlovet en vandpunkt
Under sportlovet vecka 9 reste manga familjer inom eller utom landet. Det forsta koronarelaterade Wilma-meddelandet vid Vasa
ovningsskola gick ut pa skottdagen, lordag
29.2, infor atergangen till skolan. Meddelandet baserades langt pa det som Åbo Åkademis
personaldirektor sant ut nagon dag tidigare.
Bl.a. pamindes om att man inte kommer pa
jobb eller till skolan ifall man inte ar frisk med
lankar till Institutet for halsa och valfards
(THLs) hemsidor.
Informationsarbete
Nya Wilma-meddelanden med utokad information utgaende fran myndigheternas bedomningar sandes 9.3, 12.3, 13.3 och 15.3 innan
ett meddelande om regeringens beslut om
distansundervisning sandes 16.3. Efter att
distansundervisning inforts sandes flera meddelanden i anslutning till praktiska arrangemang bl.a. kring skolmaten. Informationsbiten
under koronakrisen tog en hel del tid av sko20

lans ledning. Ibland gallde det att parera mellan vad ÅÅ som organisation bestamde, vad
halsovardsmyndigheterna i Vasa gav bud om
och vad Vasa stads skolvasende beslot. Fran
informationen kan man se hur situationen
eskalerar och restriktioner uppstar. Ånnu
sondag 15.3 var det svart att se vilka atgarder
som regeringen skulle vidta for utbildningens
del. Darfor skrev vi i Wilma-meddelandet att
narundervisningen fortsatter som normalt
tills annat meddelas. En del vardnadshavare
och ocksa gymnasiestuderande horde av sig
och ifragasatte den linjen. Ett antal barn och
unga stannade hemma pa vardnadshavarnas
begaran.
Regeringens beslut
Mandag 16.3 ca kl 16.30 meddelade regeringen att skolorna i Finland overgar till distansundervisning. Endast barn i forskola-ak 3,
vars foraldrar arbetar i s.k. beredskapsyrken,
hade ratt till narstudier. Beslutet gallde fran
onsdag 18.3 och var nog ovantat radikalt—
det saknar motstycke i det efterkrigstida Finland.
Snabbutbildning
Redan veckan innan hade vi i Wilma-infon
malat upp hur en eventuell distansundervisningssituation skulle fungera i olika arskurser. Vi hade ocksa distribuerat ett kommunikationsverktyg (Zoom) till alla grundskolelevernas larplattor. Under mandag 16.3 hade vi
instruerat eleverna i ak 7-9 om hur verktyget
fungerar och snabbutbildat digiagenter i f-6
som under tisdagen gick in i alla elevgrupper
och gav sin kunskap vidare. Lararna fick
ocksa snabbutbildning i Zoom, itslearning och
andra verktyg under dessa dagar.
Snabbutbildning rackte som komplement i
och med att det fanns en god grundkunskap
tack vare en langt och medvetet utvecklingsarbete inom det digitala.
Praktiska forberedelser
Med tanke pa barn utan natuppkoppling
hemma gjorde vi en bestallning pa 10 larplat-

Snabbutbildning inför distansperioden. IT-pedagog
Andreas Sundstedt påminner elever i 7-9 om vilka
inloggningar som behöver vara i skick. Foto: EBK.

tor med SIM-kortsmojlighet. Fler headsets
med mikrofon och webbkameror for personalen bestalldes ocksa. Vi oppnade en telefonanslutning for en Vasa ovningsskolas egen helpdesk och styrde om en befintlig allman epostadress till helpdesken. Via helpdesken skulle
dels IT-supportpersonalen och dels ITpedagogen nas. Vi beslot att for amnesundervisningens del i ak 7-9 och gymnasiet foljs
schemat ocksa pa distans. Med egen klasslarare fanns en storre flexibilitet med tanke pa
schemat.
Ett formellt beslut om sarskilda undervisningsarrangemang for Vasa ovningsskola fattades av Åbo Åkademis rektor sa tidigt som
18.3, den forsta distansstudiedagen. Kompletteringar till lasarsplanen samt kontroll av
elevforsakringarna gjordes ocksa dessa forsta
dagar.

DISTÅNSUNDERVISNING

Studentskrivningar
I takt med att pandemin spred sig okade oron
for huruvida varens studentskrivningar skulle
kunna slutforas eller inte. Redan fore sportlovet hade vi funderat pa hur overvakning och
provskrivning kunde fungera ifall av en karantanssituation. I borjan av mars kom instruktioner fran Studentexamensnamnden
om att skrivningar i karantan inte ar mojliga
att genomfora, men att provanmalan kan annulleras och examen fullfoljas i ett senare
skede. En vecka innan distansundervisningen
inleddes beslot Studentexamensnamnden,
historiskt ocksa det, att provdatumen andras
och att studentexamensprov skrivs varje dag
den vecka som inleddes mandag 16.3. Budet
innebar en hel del reaktioner fran skribenterna, som forlorade dyrbar forberedelsetid. Pa
detta satt kunde i alla fall skrivningarna slutforas ocksa varen 2020.
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I skolan eller inte?
Fran skolans ledning beslot vi att alla larare
undervisar utgaende fran skolan de forsta tre
dagarna, onsdag-fredag 18-20.3. Dels pagick
studentskrivningarna med mojliga behov av
tillaggskustodianter, dels var omstallningen
for alla larare total; trots god digital beredskap ar det en annan sak att undervisa pa distans an i narundervisningen. Under dessa
nagra dagar blomstrade det kollegiala larandet. Lararna delade med sig at varandra av
metoder, verktyg och tips. Detta bidrog ocksa
till att undervisningen kom igang i full skala
genast fran borjan och att lararna kande sig
nagorlunda bekvama i den nya situationen.
Fran mandag 23.3 kunde lararna valja om de
jobbade fran sin arbetsplats eller hemifran.
Fran mandag 6.4 ombads alla som rorde sig i
fastigheterna anteckna namn och utrymmen
samt tidpunkt i en loggbok pa natet med avHur fungerar Zoom? Förberedelser för distansundervisning i åk 7-9. Foto: EBK.
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sikt att lattare kunna spara eventuella smittkedjor. Ålla uppmanades ocksa halla en relationsloggbok. Eleverna i narundervisningen
organiserades sa att barnen inte umgicks
sinsemellan for att forhindra smittorisken.
Skolmaten
Vasa ovningsskola sande 1,5h efter regeringens besked ut en enkat for att dels fa reda pa
vilka barn i f-3 som kunde tankas ha foraldrar
i beredskapsyrken och dels fa reda pa vilka
elever och gymnasiestuderande som onskade
fortsatta ata skolmat. Ganska snart efter utskicket framkom att andra stadiets studerande inte skulle erbjudas skolmat. Ca 55
elever (10% av grundskolans totalantal) anmalde att de dagligen ville komma och ata
skolmat. Dartill anmaldes 22 barn i f-3 till
narstudier, men endast knappa 20 deltog regelbundet.
Skolmaten organiserades sa att matsalen indelades i tre sektioner dar maximiantalet i

varje sektion var 10 per gang. Maten serverades pa tallriken av tva overvakande larare
(sallad) och kokets personal (varm mat). Mellan varje atande skulle tva stolar lamnas
tomma.
Fran mandag 6.4 overgick vi till
att dela ut matpaket. Da okade
antalet anmalda till drygt hundra
(20%). Med skolrestaurangen
overenskoms om ett nytt pris for
den paketerade maten.
Stadning och underhall
I avtalet med stadfirman ISS
fanns inga undantag for pandemier och stadningen kostade oss
som normalt. Istallet fick stadpersonalen genomfora grundstadning som annars skulle ha
skett pa sommaren till extra
kostnad. Utrymme for utrymme
eller korridor for korridor stangdes av for grundstadning.

DISTÅNSUNDERVISNING
I ett par omvarv var det nodvandigt att paminna om att det i forsta hand ar klasslararens/amneslararens uppgift att folja med hur
larandet framskrider och att det
forst i andra hand kan overforas
till specialundervisningen, som
annars hade belastats hart.

”Också i detta visade lärarna
prov på stor flexibilitet och handlingskraft då
praktiken och
handledningen
efter en veckas
omställning helt
kunde ske på distans.”

Fastighetsagaren Finlands Universitetsfastigheter ÅB passade
pa att utfora underhall i fastigheterna under distansundervisningsperioden. Bl.a. genomfordes
malningsarbeten och byten av lavoarer.

Fran skolans sida kunde vi forverkliga t.ex.
installationer av fornyad ljudutrustning i festsalarna, nya ridaer och nya filmdukar.
Stodfunktioner
I ett tidigt skede beslot vi med tanke pa likvardighet i undervisningen och bedomningen
att ocksa de elever som ar narvarande i skolan jobbar med den egna klasslararens distansuppgifter med hjalp av elevassistenterna. Pa sa satt blev situationen inte heller
omojlig for klasslarare som kunde ha haft
barn bade i narundervisningen och pa distans.
Speciallararna fortsatte att fungera som tidigare. En del elever behovde nartraffar, men
det mesta gick pa distans.

Handledd praktik

Ett av ovningsskolans karnomraden i verksamheten ar den handledda praktiken for lararstuderande. Innan skolorna overgick till distansundervisning
hade redan ÅÅ och andra universitet bestamt att praktiken inte
kan genomforas i narundervisningen med den risk for smittospridning det skulle innebara.
Losningen blev handledd praktik
pa distans. Ocksa i detta visade
lararna prov pa stor flexibilitet
och handlingskraft da praktiken
och handledningen efter en veckas omstallning helt kunde ske pa
distans. Detta gjorde att lararstuderandes studier inte fordrojdes
vilket var fallet vid ett flertal larosaten.
I ett tidigt skede konstaterades att redovisningen av handledningen i f-6 detta ar inte
kommer att problematiseras. En del av den
avslutande praktiken skots fram till hosten
2020.
Moten och fortbildningar
Planerade lararmoten och traffar skedde enligt fastslagen tidtabell, men nu pa distans via
natet. Motena blev annorlunda till sin karaktar, men fungerade ocksa for beslutsfattande i
den man detta behovdes.
En del larare deltog i nyinsatta webbinarier
kring olika tematik i anslutning till distansundervisning. I ett tidigt skede meddelades att
inte heller eventuella brister i FBÅ-dagar
kommer att problematiseras desto mera pga
pandemin.
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DISTÅNSUNDERVISNING
Stod i natverk
En uppsjo av nya fora kring distansundervisning uppstod pa sociala medier och andra
kanaler. Vara larare var aktiva med att presentera sina arbetssatt bl.a. i sma filmsnuttar
som IT-pedagogen bandade och klippte.
Inom april samlade Svenska Folkskolans Vanner in goda modeller pa distansundervisning.
Dar var Vasa ovningsskolas larare aktiva.
En fin gest var att de flesta forlag som erbjuder digitalt material i ett tidigt skede fattade
beslut om att gora allt material tillgangligt
gratis for alla skolor.
Undertecknad var med i webbinarier for bildningsdirektorer och ocksa ovningsskolornas
ledande rektorers moten dar fragor i anslutning till distansperioden avhandlades.
Myndigheternas agerande
I ett tidigt skede hade Utbildningsstyrelsen
uppmanat utbildningsanordnarna att fundera
over olika scenarier for nar undervisningen
delvis eller helt skots pa distans. Sjalva tycktes myndigheterna inte ha gjort samma forberedelser, eftersom anvisningar fortsatte att
droppa in annu efter en manad med distansundervisning.
Ett irritationsmoment var det andrade beslut
som regeringen gick ut med fredag eftermiddag 20.3, just som strukturerna for den nya
undervisningen hittat sina former. Enligt det
nya budet var det inte bara barn i f-3 till vardnadshavare i beredskapsyrken som kunde
sanda sina barn till skolan, utan alla som sa
behovde. Man hanvisade till att s.k. beredskapsyrken inte finns definierade i lagen,
trots att listor publicerats. For Vasa ovningsskolas del anmaldes dock endast sex nya barn
till narundervisningen i och med det nya budet. Totalt 28 barn eller ca 15% av barnen i f3. I praktiken var det ca 20 barn per dag pa
plats, indelade i fyra grupper.
Myndigheterna var inte heller tillrackligt koordinerade i vilka som gav vilka riktlinjer.
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T.ex. uppfattade vi Regionforvaltningsverkets
riktlinjer till statsradets nya forordning for
distansundervisning 14.4-13.5 som onodigt
svartvita nar det gallde vilka barn som behovde fa stod genom att undantagsvis komma till
skolan. Barn med sarskilt stod var undantagna reglerna om distansundervisning, men
ocksa andra barn med svarigheter behovde fa
handgriplig hjalp.
Resten av terminen
I slutet av april kom regeringen med nya riktlinjer for perioden 14.5-30.5. Redan kring
pask kom de forsta signalerna om att skolorna eventuellt, liksom i andra lander sasom
Danmark, Tyskland och Osterrike, stegvis
borde aterga till narundervisningen.
Beslutet blev att aterga till narundervisning i
grundlaggande utbildning, med sarskild vikt
vid distans och hygien.
Varens avslutningar och dimissioner kan daremot inte genomforas sasom normalt utan
genomfors delvis live och delvis forbandade.
Ekonomi
I ett ganska tidigt skede insag de flesta att
pandemin kommer att orsaka stor inverkan
pa landets ekonomi. For att motverka ekonomiska katastrofer valde regeringen att lagga
in olika tillaggsinsatser, med upplanade medel. Hur statsbudgeten utvecklas under de
narmaste aren aterstar att se. Kortsiktigt innebar pandemin kostnadsinbesparingar t.ex.
for skolmat, skolresor, fortbildningsdeltagande och material.
Imponerande insats
Med den har texten vill jag for historieskrivningen visa pa de snabba beslut och den
snabba omstallning som Vasa ovningsskola
och alla andra skolor stod infor i mars 2020
pga koronapandemin. Saval den undervisande
som den ovriga personalen gjorde stordad i
forandrade arbetssatt under kort tid. Omstallningen kravde dock en arbetsinsats utover
det normala—sommarlovet kommer i ar speciellt lagligt. Vill uttrycka mitt stora tack for
insatsen denna var. Tack!
Bernt Klockars, ledande rektor

DISTANSPEDAGOGIK

Klasslärare Annika Collander undervisar musik på distans. Foto: AS.

Vasa ovningsskola har under 2010-talet jobbat strategiskt mot att varje grundskoleelev
och gymnasiestuderande ska ha en egen
”device” som verktyg i sin skolgang. I den
grundlaggande utbildningen har alla elever en
egen larplatta (iPad) som skolan erbjuder
medan gymnasiestuderande anvander barbara datorer som de sjalva inforskaffar. Ålla
larare har ocksa tillgang till larplatta och/
eller dator. Malet har hela tiden varit forsoka
hitta det pedagogiska mervardet med anvandningen av teknisk utrustning i undervisningen.
Med detta som utgangspunkt kunde Vasa ovningsskola i mitten av mars 2020 relativt smidigt overga till en situation med distansundervisning nar skolorna i Finland stangdes
p.g.a. coronavirusets framfart. Elever och studerande hade tillgang till teknisk utrustning
for att direkt kunde borja jobba hemifran och
kommunicera med sina larare.
Dagarna fore skolstangningen hann vi ocksa
halla ett flertal fortbildningstillfallen kring
verktyg for distansundervisning for vara larare. Åven elever och studerande hann till
viss man fa information om hur skolarbetet

skulle komma att se ut vid overgangen till
distansundervisning. Utmaningar har fatt
overbryggas och manga problem har fatt losas, men overlag gick overgangen bra. Ålla i
skolan gjorde under den har perioden ett
stort gemensamt jobb med att hitta fungerande losningar.
Struktur
Vasa ovningsskola gick direkt in for nagra
grundlaggande saker gallande distansundervisningen:
- Undervisningen foljer schemat sa langt
som mojligt.
- Elever och studerande i skolans alla stadier moter dagligen, ofta varje lektion, sin
larare via e-motesprogrammet Zoom.
- Vi anvander oss av nagra gemensamma
larplattformer – Seesaw, Itslearning,
Teams, Office 365 – men larare har mojlighet att anvanda aven andra plattformer
vid behov.
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DISTÅNSUNDERVISNING
Vara larare delar med sig av erfarenheter av
distansundervisning
Vi vill dela med oss av nagra exempel pa hur
larare och personal i var skola har jobbat under den har tiden med distansundervisning.
I de lagsta klasserna F-2 har Ånnika Collander, timlarare i musik, undervisat pa distans
genom att mota eleverna via Zoom samt kommunicera och ge uppgifter via Seesaw. Har
https://bit.ly/vosdistans1 berattar Ånnika
om sina erfarenheter av musikundervisning
pa distans.
Pa gymnasiet ledde Johan Sundqvist, timlarare i musik, arbetet med att genomfora ett
virtuellt musikprojekt som resulterade i en
musikvideo. De 36 medlemmarna i gymnasiekoren spelade med sina egna mobiltelefoner
in sina egna stammor till Åftonens sang. Videorna klipptes sedan ihop till en enda gemensam video. Resultatet kan ses pa adressen
https://bit.ly/vosdistans2.
Forutom larare har aven t.ex. skolassistenter
en viktig roll i tider av distansundervisning.
Hieu Bui jobbar som skolassistent vid Vasa
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Elevassistent Hieu Bui kontaktar enskilda elever via
Zoom för att handleda dem i skolarbetet. Foto:
AS.

ovningsskola F-6 och berattar i den har videon om hur hans jobb ser ut for tillfallet:
https://bit.ly/vosdistans3.
Susanna Stenbacka, speciallarare pa ak 7-9,
ser det som valdigt viktigt att na fram till
elever som pa olika satt behover hjalp med
sina speciellt under dessa tider. De dagliga
virtuella motena skapar struktur for eleverna. Pa adressen https://bit.ly/vosdistans4
berattar Susanna om hur hon undervisa pa
distans och aven om den laxhjalp som erbjuds at alla elever.
En stor utmaning i tider av distansundervisning ar hur larare pa basta mojliga satt kan
ordna prov. I gymnasiet ar man till vardags
vana att anvanda sig av Studentexamensnamndens provsystem Åbitti. Detta provsystem kan nu inte anvandas da studerande
inte ar pa plats i skolan. I den har videon
https://bit.ly/vosdistans5 berattar Niklas
Palmberg, lektor i matematik vid Ovningsskolans gymnasium, hur han lost provsituationen i sina matematikkurser.

Johanna Raiha-Jungar och Fred Holmsten har
under lasaret samarbetat kring planering och
genomforande av undervisningen i arskurs 2.
Detta samarbete fortsatte ocksa nar skolan
overgick till distansundervisning. Johanna har
spelat in en video https://bit.ly/vosdistans7
dar hon berattar om de fordelar som hon ser
med tvalararsystem just i distansundervisningen.
I den har videon https://bit.ly/vosdistans8
intervjuas Pia Valkeakari och Minna Rimpila
av Ånna Wulff om hur de forsta dagarna av
distansundervisning hade forlopt. Dartill diskuterar de hur utvarderingen av eleverna
kunde losas da lararna inte traffar dem i
klassrummet.
Andreas Sundstedt, IT-pedagog

Foto: Airaksinen.

En utmaning med distansundervisning ar
ocksa hur man kan fa in praktiska moment i
sin undervisning. Det har har Heidi Hakans,
som ar amneslarare i biologi och geografi,
funderat pa i anslutning till sin undervisning.
I videon som finns pa adressen https://bit.ly/
vosdistans6 berattar Heidi hur hon har genomfort en laboration i biologi med sina elever i arskurs 7-9.

Johanna RäihäJungar fick fint pris
SFV samlade under april in goda modeller for distansundervisning. Johanna Raiha-Jungar sande in en film
om fordelar med tvalararsystem i
distansundervisningen. Hennes bidrag var ett av tio som belonades
med 8000 euro, 3000 euro till henne
och 5000 euro till skolan. Grattis!

Speciallärare Susanna Stenbcka håller kontakt med sina elever på distans. Foto: AS.
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PRAKTIKHANDLEDNING PÅ DISTANS
DISTÅNSUNDERVISNING
Gallande amneslararutbildningen var vi i den
lyckliga situationen att vi hann fullfolja programmet for den forsta praktikperioden Åmnesdidaktisk teori och Praktik 1 (ÅDTP1) medan skolan fungerade som normalt. Salunda
hann vi som organisation, larare och handledare skapa forutsattningar for distansundervisningen infor den foljande och sista praktikperioden Åmnesdidaktisk Teori och Praktik 2
(ÅDTP2) som for ovningsundervisningens del
inleddes vecka 15 och avslutas i maj vecka 21.
Vi fick sjalva som larare och handledare skolning och fortbildning och vi planerade och
forberedde oss for hur vart handledaruppdrag kan skotas i den radande virtuella situationen sa att vara amneslararstuderande aven
denna var kan fullfolja sin praktik och fa sina
betyg och examen. Vi har som vara arbetsredskap utnyttjat Itslearning och Zoom. Åll
undervisning liksom ovningsundervisning har
genomforts i realtid i Zoom och instruktioner,
skriftliga uppgifter och inlamningsarbeten
finns tillgangliga och dokumenterade i ItsLearning. Åmnesdidaktikerna och handledarna
vid Fakulteten for Pedagogik och Valfard
(FPV) liksom ovriga amneslararstuderande
har kunnat folja med undervisningen i vara
Zoomrum och for- och efterhandledningen i
anslutning till en lektion eller i for det andamalet skapade separata Zoomrum. Grupp-

handledningar, seminarier och forelasningar
har hallits enligt programmet virtuellt ocksa i
Zoom och nodvandiga ID:n for inloggning till
dessa sessioner har pa forhand distribuerats
via e-post till de studerande.
Det har inte varit aktuellt att gora stora forandringar i det ursprungliga programmet for
genomforandet av den handledda praktiken
men olika inplanerade tillstallningar, evenemang och specialprogram i skolsamfundet
har antingen planerats om, justerats eller delvis bortfallit i den radande undantagssituationen. Eftersom vara blivande amneslarare
denna var hann delta och medverka i olika
aktiviteter och inga i skolgemenskapen under
ÅDTP1 sa upplever vi att detta gav nodvandig
och tillracklig vagkost och inblick i en skolas
verksamhet och lararskapet infor framtida
yrkesverksamhet som behorig amneslarare.
Vi vill naturligtvis helst aterga till en skolvardag dar vi kan fysiskt motas istallet for att
dagligen traffas och umgas virtuellt. Onekligen kan vi konstatera att vi alla lart oss valdigt mycket i den speciella och overraskande
situationen vi hamnade in i denna var. Det
finns mojligheter att utnyttja den kunskap
och den erfarenhet vi fatt i en kommande normal klassrums- och handledningssituation
och i vart umgange och var vaxelverken med
alla involverade i lararutbildningen.
Katrina Domars-Brännkärr
Ämneslärarkoordinator

ÅTERGÅNG TILL NÄRUNDERVISNING
Med regeringens beslut 29.4 att aterga till
narundervisning fran 14.5 inleddes forberedelserna for vad en atergang skulle betyda.
Ålla som misstankte att de horde till en riskgrupp behovde presentera ett lakarintyg. I
skolfastigheterna skulle utrymmen tas i bruk
sa att storre distans vore mojligt. Hygienen
var av sarskild vikt.
Eftersom gymnasierna fortsatte pa distans,
kunde grundskolans ak 7-9 flytta in i gymna28

siet, en fastighet per arskurs. De lagre arskurserna spreds ut i bade Å- och B-fastigheten
vid Kyrkoesplanaden. Utomhuspedagogik
rekommenderades.
Skolgarden delades in i olika omraden. Ålla
klassrum forsags med handsprit och pappershanddukar. Skolmaten intogs i huvudsak i
klassrummen. En del aterstaende ovningslektioner genomfordes fortfarande pa distans
med eleverna i skolan.

Fot

Uto

Återgång till närundervisning från 14.5 med iakttagande av distans. En klass i åk 3-4. Foto: EBK.
Nedan: skollunchen intar de flesta i eget klassrum. Foto: EBK.
Höger: litteraturläsning på naturskön plats. 8c
läser nere vid stranden. Foto: Katrina Åkerholm.
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MÅ BÄTTRE-VECKA
Utan valmaende kan inte hallbart larande ske.
Darfor ordnade Vasa ovningsskola en ”Ma
battre-vecka” 11-15 november.

onsdag-fredag i gymnasiet och tisdagtorsdag i grundskolan.


for personalen foretagshalsovardens
miniforelasning om ergonomi, matning
av gripkraft och blodtryck och risktester.



for personalen studiebesok bakom scenen till nyrenoverade Wasa Teater och
till Vasa svenska lyceums unika bibliotek forvarat i Tritonia. BK

I programmet ingick:


fruktservering till lunchen varje dag.



pausgymnastik med ÅÅs motionsansvariga Ånki Stenkull-Åura. Mandag-

Må bättre-veckan
innehöll program för
stora och små.
Ovan: personalen besöker nyrenoverade
Wasa Teater bakom
scenen. Foto: BK.
Höger: Röris i f-6 med
Anki Stenkull-Aura.
Foto: EBK.
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SÄKERHETSAPPLIKATION
Infor lasaret 2019-2020 infordes ett par nya
forfaringssatt gallande sakerhetstanket vid
Vasa ovningsskola. Dels handlade det om tydligare uppfoljning kring hur personalen ar
inkommen i sakerhetsplaner och dels om
ibruktagandet av en helt ny applikation.
For att forvissa sig om att alla tar del av viktiga planer vid skolarets borjan, gjordes en
uppfoljningsblankett dar var och en skulle
kvittera att de last personalhandboken, raddningsplanen och krisplanen. Med blanketten
kunde paminnelser sandas ut till de som inte
annu tagit del av materialet.
Infor lasaret utvecklades ocksa sakerhetsappen Varna&varna i samarbete med Åb Wikstrom Media Oy utgaende fran Vasa ovningsskolas initiativ. Åppen var klar for testning
kring midsommar och togs i bruk fran skolstarten 2019.

ion om hur man hanterar en utrymnings– eller inrymningssituation samt en akut nodsituation, dvs. de viktigaste sakerhetsplanerna i
fickformat. Via appen kan man kalla pa hjalp
med sms (automatisk positionering) eller telefonsamtal. Via appen kan administrationen
ocksa sanda nodmeddelanden som gar igenom trots att mobilen ar pa ljudlos profil.
Åppen ar last med en kod for varje anvandande skola som sjalv utformar sin information. Genom att byta koden kan skolans administration begransa personerna som har tillgang till den, t.ex. tillfalliga vikarier som inte
langre finns i huset utesluts.
Åppen finns tillganglig for IOS, android och
Windows-telefoner. Den anvandes i maj 2020
av 16 utbildningsanordnare. 17 hade den i
testanvandning, sex av dem i Sverige. Åppen
beraknas ha en livslangd pa ca 7 ar. BK

Åppen har en tilltalande grafisk utformning.
Till funktionerna ger den kortfattad informat-

Säkerhetsappen Vasa övningsskola tog initiativ till användes på en rad orter i Finland och Sverige i medlet
av maj. 17 utbildningsanordnare hade den just då i testanvändning. Ungefär hälften av de som testar
den köper in den. Info och foto: Ab Wikström Media Oy.
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FORSKNING & UTVECKLINGSPROJEKT
Vasa övningsskola är på olika sätt involverad i en lång rad projekt
inom forskning och utveckling. Här presenteras en del av dem kort.
BatLab Finland Gymnasieelever som fladdermusforskare
Juni-september 2019
Ått samla in ljuddata om fladdermoss med
hjalp av ultraljudsdetektorer pa olika hall i
landet under sommaren och hosten 2019.
Genom att delta i projektet insamlades unik
ljuddata om fladdermoss som tidigare inte
har samlats i landet. Detta hjalper forskarna
att kartlagga den geografiska och tidsbundna
forekomsten av fladdermoss i Finland.
6 av vara IB-studerande deltog i projektet och
samlade in ljuddata under sommaren och
hosten. Ånalyserna av det insamlade materialet gjordes av Naturhistoriska centralmuseet
(Luomus) och Naturresursinstitutet (Luke).
Margita Nyman
Bothnia Learning HUB
1.9.2017-31.12.2019
Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens mojligheter. Projektet vidareutvecklar
och sprider god praxis av digitala larandemiljoer och experimenterar med nya teknologier
och arbetssatt. I fokus ar lararutbildningen
vid Åbo Åkademi och larare pa faltet. Detta
sker genom ett utvecklingsarbete i form av en
medskapande process pa tre nivaer som leder
till ett kunskapslyft hos alla aktorer. Projektet ar ett av regeringen Sipilas spetsprojekt
for att utveckla lararutbildningen.
Via Bothnia Learning Hubs koncept experimentell verksamhet kom BLH in i klassrummet vid Vasa ovningsskola. Forst i form av
pilotprojekt da lararstuderande i samverkan
med lararutbildare skapade och testade nya
undervisningsformer som involverade digitala losningar. Inom ramen for BLH arbetade
studerande i samrad med larare och lararutbildare kring att ta fram lampliga verktyg for
digital formtiv bedomning och for att hitta
fungerande digitala losingar for att aktivera
eleverna under rasterna. Vi fick ocksa mojlig32

het att fa in den humanioda roboten Pepper i
klassrummet, vilket uppskattades mycket.
Som ett resultat av spetsprojektet Bothnia
Learning Hub har tre koncepthelheter tagits
fram. Samskapande, kursverksamhet och experimentell verksamhet. Dessa koncept kan
man ta del av via projketets webbsida:
https://sites.google.com/view/
bothnialearninghub/koncept Under detta
lasar lag fokus pa projektets slutseminarium Medietanken 2019. Slutseminariet holls
21.11.2019 pa Åbo Åkademi i Vasa och riktade sig till larare, lararutbildare, lararstuderande, bildningsdirektorer, rektorer samt
alla som berors av larande och digitalisering.
Har kan man ta del av upplagget under dagen:
https://sites.google.com/view/
bothnialearninghub/medietanken-2019
Jenny Teir
DIVED
2018-2020
Projektet ar en del av regeringens spetsprojekt. Projektet handlar om diversitet i undervisningen, t.ex. ifraga om sprak och kultur.
Projektets hemsida www.dived.fi.
Erasmus+ Progmath
Oktober 2018 - Åpril 2021
Hjalpa matematiklarare med ideer for programmering i matematik.
Producera undervisningsmaterial och guider i
programmering kopplat till matematikundervisningen.
Ånne-Marie Kronholm, Jan Ålin, Ulf Thors,
Johanna Hedvik
I Erasmusprojektet deltar larare fran Finland,
Sverige, England, Frankrike och Rumanien.
Europeisk jobbskuggning for ickeundervisande personal
2019-2022

Projektplanering
för Erasmus+ för
ickeundervisande
personal. Från
vänster ITsupport Ulf Thors,
skolkurator Camilla AhlrothEnlund, ITpedagog Andreas Sundstedt,
expeditionsmästare Patrik Backholm och skolsekreterare Katariina Smulter.
Foto: BK.

Ta del av skolverkligheten i andra europeiska
lander med fragestallningar utgaende fran de
egna arbetsuppgifterna.
En ansokan till Erasmus+ utarbetades under
lasaret 2019-2020. Besked vantas sommaren
2020. Om medel beviljas genomfors projektet
2020-2022.
Icke-undervisande personal vid VOS, Åndreas
Sundstedt, Bernt Klockars
Finlandssvenska elevers prestationer i
svenska kognitiva test
2019-2021
Syftet med projektet ar att utreda hur finlandssvenska barn i aldern 5-16 ar presterar
i rikssvenska psykologiska test och darmed
att skapa forskningsbaserade rekommendationer for att forenhetliga psykologiska testningar av finlandssvenska barn i hela landet.
Skolpsykologen testar ett antal elever (4 st i
VOS) med det psykologiska testmaterial som
man amnar skapa rekommendetioner for
Skolpsykolog Emilia Kronqvist
Halla! Tandemlarande
2018-2021
Malet med projektet ar att vidareutveckla
samarbetet mellan skolorna och infora tan-

demsamarbete inom sprakundervisningen i
det andra inhemska spraket bade pa gymnasiet och 7-9. Gymnasiestuderande erbjuds
mojlighet till en egen PLT (personal language
tutor) som de samarbetar med under sin
gymnasietid. Lararna erbjuds mojlighet att
skugga sina kollegor i respektive skola under
3-5 dagars tid. Projektet utarbetar en 5 sp
helhet for universiteten dar lararstuderande i
finska och svenska vid Åbo Åkademi och Jyvaskylan yliopisto har mojlighet att samarbeta
enligt tandemmetoden kring sprakinlarning
och -undervisning.
Projektet ar ett samarbetsprojekt mellan Vasa
ovningsskola och Jyvaskylan normaalikoulu
och finansieras av Svenska kulturfonden
Åsa Lof, Vasa ovningsskola och Olli-Pekka
Salo, Jyvaskylan normaalikoulu
Hallbarhet som ledord
Lasaret 2019-2020
Producera ett konkret verktyg for skolpersonalen.
I den del av projektet som fokuserar pa elevvard deltar fyra skolkuratorer, en skolpsykolog och tva speciallarare. Var och en representerar sin kommun fran Kristinestad i soder till
Vora i norr, samt VOS. Med ar aven en representant fran CLL. Malsattningen ar att i borjan
av lasaret 2020-2021 kunna presentera ett
33

konkret verktyg som ar riktat till larare, elevassistenter och andra i skolans personal som
moter utmanande beteende i skolvardagen.
Skolkurator Camilla Åhlroth-Enlund
IDEMO - amnesovergripande pedagogik och
demokratifostran (GLP2021)
2019-21
IDEMO ar ett av regeringens spetsprojekt for
att utveckla Finlands lararutbildningar. Projektet vill utveckla en amnesovergripande
pedagogik. Genom forskningsbaserat utvecklingsarbete stravar vi bl.a. efter att hoja amneslarares amnesovergripande kompetens
och ge dem beredskap att kombinera vardegrund, amnesundervisning, amnesovergripande pedagogik och laroplanens temaomraden i sin framtida undervisning.
Konkret jobbar vi dels med att kartlagga amneslararutbildningarnas och gymnasiernas
nuvarande verksamhet kring amnesovergripande studier och demokratifostran, dels med
att utveckla kurser och verksamhetsmodeller
pa bagge utbildningsstadier. Kartlaggningen
genomfordes varen 2019, och resultat fran
den kommer att rapporteras inom kort. Lasaren 2019-2021 genomfors utvecklingsarbetet
bade inom universitetens amneslararutbildningar och i samarbete med projektgymnasier. Demokratifostran och samverkan ar centrala element i utvecklingsarbetet. Projektet
leds av Åbo Åkademi, i samarbete med Jyvaskylan yliopisto. Vi ar glada att fa samverka
ocksa over sprakgranserna i projektet! Spraksamarbetet kommer till uttryck pa hemsidan,
som mestadels ar svensksprakig men med en
del finsksprakiga inslag.
Ånders Fransen, Moja Ladvelin, Mikael Lax,
Tom Gullberg, Marten Bjorkgren, Nina Mard.
KÅÅRO
2018Natverket KÅÅRO samlar in forskningsresultat om utvarderingskunskap och utvecklingen
av den som inhamtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mal och innehall i
styrkebaserad utvarderingskunskap. År34

Anna Tebelius Bodin föreläste på planeringsdagen
inför 2019-2020 om hjärnans kapacitet och de
utmaningar den står inför i dagens snabba och
digitaliserade samhälle. Foto: AS.

rangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvardering for
lararstuderande i pedagogiska studier
(forskola och grundlaggande utbildning samt
gymnasieutbildning), lararutbildare, larare
och forskare som redan ar yrkesverksamma.
KÅÅRO Åbo/Vasa utvecklar grundmaterial for
lararutbildningen for att kunna beskriva design och tillvagagangssatt for utvardering pa
skolniva. Materialet inkluderar beskrivning av
relationen skolbaserad utvardering, skolutveckling och pedagogiskt ledarskap pa skoloch kommunniva, samt belyser hur utvarderingsprocessen behover en uttalad varde-

grund och medveten hantering av etiska
aspekter vid genomforandet av utvarderingen. Natverket KÅÅRO ar ett utvecklingsprojekt som stods av undervisnings- och kulturministeriet. Helsingfors universitet, Åalto universitetet, Ostra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleaborgs universitet och
Åbo Åkademi ar med i projektet. Dessutom
samarbetar vi med andra projekt, natverk och
universitet.
Renata Svedlin, Michael Uljens, Janne Elo,
Ritva Mertaniemi, Elisabet BacklundKarjenmaki, Bernt Klockars
Koordinering av svensksprakiga internationaliseringsprojekt finansierade av Utbildningsstyrelsen
2018Fungerar som Utbildningsstyrelsens kontaktlank till svensksprakiga internationaliseringsprojekt i hela Svenskfinland. Informerar om
projektmojligheter, arrangerar svensksprakigt parallellprogram vid nationella internationaliseringsevenemang. Planerar nationella
internationaliseringsdagar i Vasa 1213.11.2020 och en studieresa till Trondheim
for larare i november 2020.
Åndreas Sundstedt, Johanna Bonas och Bernt
Klockars.

Listiac
2019-2022
Sprakmedvetenhet i klassrummet
Under lasaret 2019-2020 har Vasa ovningsskola tagit del av projektet Listiac som ar ett
trearigt (2019–2022) Erasmus+ Central insats projekt som Åbo Åkademi koordinerar.
Listiac (Linguistically Sensitive Teaching in
Åll Classrooms, sve. Sprakmedveten undervisning i alla klassrum) har som mal att gora
framtida larare mer sprakmedvetna i sina
tankar, attityder och praktiker och foresprakar sprakmedveten undervisning som en integrerad del av den overgripande lararkompetensen. Vasa ovningsskolas larare har tagit del
av projektet genom att delta i Listiacs datainsamling vilket fungerat som en fortbildade
verksamhet for deltagarna. Nagra av skolans
handledande larare har aven samarbetat med
projektet under praktikperioder dar sprakmedvetenhet medvetet implementerats.
Jenny Haagensen
LUKE
-2021
Stodja gymnasierna i Finland
Utvecklingsnatverket for gymnasierna
(LUKE) ar ett nationellt och regionalt samarbetsnatverk som ar oppet for alla gymnasier.
Besök från Helsingfors.
Från vänster Malin
Nordström, pedagogisk
sakkunnig Agneta
Lundmark, Elisabet
Backlund-Kärjenmäki
och Bernt Klockars.
Foto: KS.
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LUKE-verksamheten stodjer reformen av
gymnasieutbildningen och gymnasiernas
samarbete. Rektorn for VOS gymnasiet fungera som regional koordinator.

Larare runt om i svenskfinland laddar upp
oppna laborationer de anvant och utvecklar
varandras material.

Mats Borgmastars

Caroline Ingo, Heidi Nylund, Stefan Roj, Mia
Kronholm

Luma 2020

Larande i bildkonst.

2019-2020

pagaende projekt

Framja studiemotivationen och intresset for
matematik, naturvetenskaper och teknologi
hos barn och unga samt att utveckla kvaliteten i larandet och undervisningen i dessa
amnen.

Doktorsavhandling. Bidra till kunskapsutvecklingen inom bildkonstpedagogiken och
bildkonstundervisningen i skolan.

Delning av oppna laborationer i fysik och
kemi mellan gymnasier i Svenskfinland. Nagra
narstudietraffar med andra larare for att diskutera laborationerna.

Projektet/avhandlingen utfors inom Doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper vid Åbo Åkademi. Åvhandlingens empiriska
undersokningar genomfors vid Vasa ovningsskola.
Johan Vikstrom

Caroline Ingo, Stefan Roj, Ånne-Marie Kronholm, Heidi Nylund
MOFI 2.0
LUMÅ 2020, oppna laborationer i undervisningen
Hosten 2020 till arsskiftet 2020-2021
Ånvanda och utveckla oppna laborationer i
undervisningen
Berit Kurten vid FPV ansvarar for projektet.

2018-2021
Syftet med projektet ar att utveckla den modersmalsinriktade finskundervisningen inom
grundlaggande utbildning for att fortydliga
undervisningens uppdrag i en okande spraklig och kulturell mangfald i svenska skolor i
Finland. Utvecklingsarbetet bedrivs pa lokal,
regional och nationell niva och bygger pa kolUtbytet med skolan Veritas Learning Circle i Karachi, Pakistan, inleddes
i oktober med besök av
skolans rektor Fadime.
Här efter kvällsmiddag
hos rektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki. Med
var också prorektor Annika Lassus och ledande
rektor Bernt Klockars.
Foto: Camilla Klockars.
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legialt larande. En konkret malsattning ar att
utveckla och etablera sprakinriktade arbetssatt och goda modeller for modersmalsinriktad finskundervisning som stoder och utvecklar de tvasprakiga elevernas bagge
sprak, finskan och svenskan, samt deras tvasprakiga identitet.
Projektet ar knutet till forskning och utfors
som ett samarbete mellan avdelningen for
svensksprakig utbildning vid Utbildningsstyrelsen, Fakulteten for pedagogik och valfardsstudier vid Åbo Åkademi och Vasa ovningsskola.
Åsa Lof hor till styrgruppen for projektet och
agerar tutorlarare, Erika Hautala, Ånnika Lassus och Lars Broman deltar i den lokala larargruppen.
Pic(ture) me: bilderbocker och bildromaner i
litteraturundervisningen
1.8.2019 - 31.7.2023
Inom projektet studeras litteraturarbete med
bilderbocker och bildromaner tillsammans
med ungdomar. Malet ar att undersoka vad
bilderboken och bildromanen har for funktion i litteraturundervisningen i ak 7-9 och i
gymnasiet. Detta gors bland annat genom att
explorativt utforska ungdomars tolkningsarbete av komplexa bilderbocker.
VOS deltog hosten 2019 i forskningsprojektets pilotundersokning, dar elever i arskurs 8 arbetade med bilderboken "Hemma
hos Harald Henriksson" av Uje Brandelius
och Clara Dackenberg. Insamling av videomaterial skottes av PeD Heidi Hoglund tillsammans med projektets doktorand, Katrina
Åkerholm.
Katrina Åkerholm och Sandra Bernas
Programmering i gymnasiet
2019-2021
Testa och utvardera programmeringsundervisning i gymnasiet i samarbete med Novias
ingenjorsutbildning
Hosten 2019 gick en handfull gymnasiestuderande och en larare grundkurs i program-

mering vid Novia. Resultatet utvarderas och
ligger till grund for att hosen 2020 halla motsvarande kurs pa gymnasiet men fortfarande
med examinering i samarbete med Novia.
Nikke Palmberg, Markus Norrby
Projektet ar finansierat av hogskolestiftelsen,
administreras via VOS, genomfors i samarbete med FPV och Novia.
SHIFT (School Harnessing Facilitator Technology)
1.9.2019-31.8.2022
-Stoda larares och stodpersonals digitala
kompetensutveckling sa att den gynnar inklusion och delaktighet i klassen.
-Motverka exklusion och risker for att elever
avslutar sin skolgang for tidigt.
Projektets aktiviteter innefattar planering,
utveckling och pilotisering av: 1) en evalueringsmanual som ska mojliggora utvarderingen av den egna digitala kompetensen med
syftet att framja inklusion och delaktighet i
klassen; 2) en larstig som ska fungera som
guide for larares och pedagogisk stodpersonals digitala kompetensutveckling for framjande av inklusion och delaktighet i klassen.
Projektet handlar om social, "akademisk" och
fysisk inklusion. Fokus ligger pa elever med
sarskilda behov, annan kulturell bakgrund an
majoritetens, annat modersmal an det som
anvands i skolan och familjer med lag socioekonomisk status. Projektet ar ett samarbete
mellan Ø Finland: Åbo Åkademi, Fakulteten
for pedagogik och valfardsstudier Ø Cypern:
Nicosia universitet Ø Spanien: Barcelona universitet, Fundacio Privada Institut De Formacio Continua De La Universitat De Barcelona (IL3-UB) (motsvarande CLL har), och en
enhet fran katalanska undervisningsministeriet (Departament d'Educacio- Generalitat de
Catalunya).
Specialundervisningen vid FPV, speciallararna, Elisabet Backlund-Karjenmaki, Bernt
Klockars
Lankar till mera information:
Video: https://www.youtube.com/watch?
v=0SX6Pug060s&feature=youtu.be
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Inom ramen för koordineringen av Utbildningsstyrelsens internationaliseringsprojek
t på svenska gjordes
ett förberedande
studiebesök vid lärarutbildningen och
universitetsskolor i
Trondheim, Norge.
Från v. Johanna Bonäs, Andreas
Sundstedt, värden
Ingrid Stenøjen och
Huseby Universitetsbarneskoles representant Anne Guldberg
Hansen och koordinator Erik Amundsen.
Foto: BK.

Projektkort pa Erasmus+ webbsidor: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
projects/eplus-projectdetails/# project/2019
-1-ES01-KÅ201-064444
Sokratiska undervisningsmetoder inom naturvetenskaper
Borjar nu i var och kommer att halla pa flera
ar.
Hitta battre arbetsmetoder dar elever och
studerande sjalva med hjalp av olika fragestallningar och praktiska verktyg kan komma
till slutledningar inom naturvetenskaper.
Slutmalet ar en doktorsavhandling
Elever och studerande vet langt mer an vad
de sjalva inser. Med hjalp av ledande fragor
och enkla praktiska verktyg skall de sjalva
kunna dra slutsatser om hur olika fenomen/
reaktioner inom naturvetenskaper fungerar.
Detta kan ibland innebara att det blir omvagar, men allt de sjalv fatt harleda stannar
battre i minnet och okar forstaelsen. Forskningen ar en aktionsforskning baserat pa min
egen undervisning i kemin bade pa gymnasiet
och 7-9.
Caroline Ingo
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Studera Starkt!
lasaret 2020-21
Vasa ovningsskolas gymnasium ar ett av nio
gymnasier som deltar i ett forskningsprojekt
som leds av Folkhalsans Forskningsenhet.
Årbetsteamet deltar i fem utbildningsdagar i
positiv psykologi/pedagogik under varen och
hosten 2020. Studera Starkt ar en kurs i tilllampad positiv psykologi som erbjuds gymnasiestuderande under lasaret 2020-21. Kursen
ger verktyg for okat valbefinnande, forbattrad studieformaga och formaga att hantera
stress. Kursinnehallet delas in i 5 moduler:
personliga styrkor, varderingar och prioritering, positiva kanslor, mindset och resiliens
samt medveten narvaro och avslappning.
Mikael Lax, Elisabeth Norrmen, Thomas Friman, Kicki Haggblom, Ånne Uppgard, D-C
Blusi.
Tuetaan yhdessa/Samundervisning
Lasaren 2018-2019 och 2019-2020
Forelasningar (FPV: Christel Sundqvist och
Kristina Strom) for kollegiet pa Vasa ovningsskola. Samundervisningssekvenser (utvalda
speciallararstuderande) under GP praktiken
varen 2019, vilka under samma praktikperiod
varen 2020 utokades till att alla speciallararstuderande samundervisar med klass- och
amneslararstuderande. Studiebesok

(speciallarare fran Vasa ovningsskola) till
Sirkkala skola och Turun normaalikoulu i februari 2020.
Maria Ronn-Liljenfeldt, Maj-Len Ronnqvist,
Susanna Stenbacka, Lena Grahn-Soderstrom,
Elin Lonnkvist och Sofia Mietala
Tutorprojekt
Tutorlarare 2017-2020, spraktutor 20192020
Nationella satsningar pa kollegialt larande.
Vasa ovningsskola har dels egna tutorlarare
och har dels fungerat som ansokningsorganisation for regionala tutorkoordineringsprojekt som CLL i praktiken handhaft.
Jan Ålin, Lars Broman, Ånnika Lassus

strategi 2014 - 2021. Skolorna fungerar som
forsoksskolor for nya tankar och innovativa
angreppssatt genom sin undervisning, verksamhetskultur och de projekt som de genomfor. De tillampar ocksa i undervisningen Unescos material och utnyttjar god praxis sinsemellan. Med hjalp av Unesco ÅSPNet skolnatverket kan man i skolorna reagera pa globala
fragor och ta upp aktuella amnen till diskussion, sa att barnen och de unga har battre forutsattningar att forsta en allt mer komplicerad varld med omsesidiga beroendeforhallanden.
F-gy
Årbetsgrupp bildas infor lasaret 2020-2021
Utbyte Tanzania
Lasaret 2020-2021

UNESCO ÅSPnet
-31.12.2020 (ansokt om forlangning)
Genom att vara med i natverket omsatter skolorna i praktiken FN:s och Unescos program
och riktlinjer: skolorna framjar genom sin
verksamhet uppnaendet av malen for FN:s
Ågenda 2030. Skolorna deltar i genomforandet av Unescos strategier och program for
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och genomfor ÅSPnet-skolnatverkets

Increase understanding for social, ecological
and cultural sustainability.
Studerandeutbyte med ett engelsksprakigt
gymnasium i Dar es Salaam. Åven ett finskt
gymnasium i Tavastehus deltar i utbytet med
gymnasiet i Dar es Salaam.
Mats Borgmastars, Henrik Lindgren

Inom projektet
IDEMO är ämnesövergripande
undervisning i
fokus. Från Vasa
övningsskolas
sida är Anders
Fransén starkt
involverad i projektet. I mars
kunde ämneslärarstuderande
träffa och resonera kring tematiken med gymnasiets lärarkår.
Foto: AF.
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VIP-natverket -Utveckling av styr- och servicenatverken for kravande sarskilt stod

betydelsen av en rorligare livsstil for inlarning och valbefinnande.

2018-2020

Vi arbetar gemensamt for en fysiskt aktiv
verksamhetskultur: studerande, larare, amneslararstuderande och ovrig personal. Åven
vardnadshavarna ar viktiga medaktorer i projektet. Digitaliseringen av undervisningen
kraver kompensatoriska atgarder i form av
forbattrad ergonomi och rorelsepauser som
en naturlig del av skolvardagen. Delaktighet
garanteras genom rorelsecoachernas aktiva
medverkan i projektet. Grundpelarna for projektet ar motionsgladje och gemenskap, delaktighet och valbefinnande. Gymnasiets projekt Ovis i rorelse inleddes under lasaret 2019
-20 tack vare finansiering fran RFV och var
stravan ar att under lasaret 2020-21 forstarka
effekterna av projektet och skapa kontinuitet
i verksamheten.

Årbetsgruppen som arbetar med fragor kring
elever som inte gar i skola har som malsattning att bl a kartlagga hjalpmedel som finns/
ar under utveckling for att battre kunna forsta
de bakomliggande orsakerna till problematisk
skolfranvaro, att arbeta for att skolsamfundet
och vardnadshavarna ska kunna stoda dessa
elever pa basta satt m.m.
Projektets medlemmar sammankommer 2-3
ganger per termin och har medlemmar fran
olika yrkesgrupper inom Vasa stads grundlaggande utbildning, VOS samt socialvarden i
Vasa stad.
skolkurator Camilla Åhlroth-Enlund
https://vip-verkosto.fi/vip-natverket/ (For
mer info om det riksomfattande VIPnatverket)
Ovis i rorelse
lasaret 2019-2020
Projektets mal ar att etablera en rorelseframjande verksamhetskultur i gymnasiet och
okad medvetenhet hos samtliga aktorer om

Syster Theresa från
Daar es Salaam,
Tanzania, på besök i
oktober. Här tillsammans med Mats
Borgmästars och
Bernt Klockars. På
agendan planering
av utbytesprojekt.
Den tredje parten är
ett gymnasium i
Tavastehus. Foto: SS.
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Thomas Friman, Diane-Christine Blusi, Elisabeth Norrmen, Ånn-Charlotte Soderman
Ovningsdaghem
1.9.2019-31.12.2020/30.6.2021
Malet med projektet ar att samla erfarenheter
och utveckla modeller for praktiknatverk och
handledarutbildning for utbildningen till la-

rare inom smabarnspedagogik vid Åbo Åkademi.
VOS har tva representater i projektets referensgrupp. VOS har deltagit i att forverkliga
malsattningen genom att medverka i studiebesok for att samla erfarenhet och genom

kunnande i att genomfora praktik pa en ovningsskola. VOS erfarenhet kring handledning
kommer projektet till stor nytta.
Bernt Klockars och Elisabet BacklundKarjenmaki

NY HEMSIDA
Tisdagen den 11 februari publicerades Vasa
ovningsskolas nya hemsida pa den bekanta
adressen www.abo.fi/vos. For oss i administrationen som jobbat med den olika intensivt i
tva ars tid var det en milstolpe. Den finsksprakiga och den engelsksprakiga versionen publicerades en manad senare.

eller mindre statisk med uppdatering hogst
ett par ganger per ar, eftersom dagsaktuell
info gar ut via andra kanaler. En annan utgangspunkt har varit att materialet som helhet behover vara mindre omfattande, texterna
kortare och bildmaterialet rikligare.

Formatet for den nya hemsidan ar detsamma
som var moderorganisation Åbo Åkademis
hemsidor, vilka fornyades varen 2018.

Fotografierna pa de nya hemsidorna ar huvudsakligen tagna av en lokal fotofirma, Vilja
Media Åb. De kompletteras senare med eget
bildmaterial.

En utgangspunkt i skapandet av de nya hemsidorna har varit att informationen dar ar mer

Ett speciellt tack till IT-pedagog Åndreas
Sundstedt som koordinerat ombyggnaden. BK
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SÄRSKILDA SATSNINGAR
Den regering landet fick sommaren 2019 avslutade en flera ar lang period med fryst universitetsindex. Detta innebar att ocksa ovningsskolorna fick en allman resursokning.
Forutom den allmanna resursokningen innebar okat elevantal hosten 2018 tillaggsresurser i budgeten 2020 – fordrojningen ar 1,5 ar.
For att optimalt utnyttja de okade resurserna
lanserades tva sarskilda satsningar.
Ovislyftet
Under oktober-november 2019 fick Vasa ovningsskolas personal komma med forslag till
vilken utrustning som borde skaffas eller rustas upp och vilket undervisningsmaterial som
borde bytas ut, uppdateras eller nyanskaffas
och som normalt inte ryms inom budgetramarna. Rektorerna gick i december igenom
onskemalen och nastan allt kunde motiveras
och godkannas.
I budgeteringsskedet raknade vi med ca
30.000 euro for Ovislyftet, men i slutandan
steg summan till ca 100.000 euro. En del av
anskaffningarna gjordes pa 2019 ars sida.
Nagra exempel pa utrustning och material
som skaffats inom ramen for Ovislyftet ar symaskiner, cirkelsag, labbutrustning, musik-

studioutrusning, bildkameror och dronarkamera, datorer och lasplattor, mixerbord, ljudutrustning och ridaer till festsalarna, innebandyrink, gymnastikredskap, litteratur, bradspel
och licenser.
Lasarets tema ar ”Hallbart larande” och darfor har vi alldeles speciellt varnat om hanteringen av avlagd utrustning och avskrivet
material. Ett tack riktas till alla involverade.
En extra satsning som denna kraver talamod,
tid och energi for att fa fram alternativ, offerter och sla fast kopet.
Ovis forskar
Den andra satsningen innebar borjan pa
forskningsforstarkning bland personalen vid
Vasa ovningsskola. Personalen erbjods i januari tjanstledigt med lon under en veckas tid
for att forfatta en forskningsplan och darmed
kunna soka sig in pa doktorandprogrammet
vid Åbo Åkademi. De som siktar pa att doktorera kan delta i forskarutbildningen pa tjanstetid under lasaret 2020-2021. Fyra nya personer ur personalen finns med i doktorandprogrammet pga detta. Tre doktorerar fran
forut. BK

Övislyftet gjorde det
möjligt att förnya
utrustning som behövs i undervisningen. Inom kemin önskade man förnya en
analysvåg, kalorimetrar, byta ut gasbrännare till elektrobrännare och skaffa
magnetomrörare
med värme, för att
nämna några exempel. Foto: Vilja Media Ab.
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GRUNDSKOLAN
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NYCKLAR TILL ETT HÅLLBART LÄRANDE

S

kolan har en viktig roll som utbildare
och fostrare for en hallbar framtid. Formagan att delta, paverka och bidra till
en hallbar framtid ar en av de sju nyckelkompetenserna som ingar i laroplanen och som
starkt betonas i skolans vardegrund. Begreppet hallbarhet illustreras ju ofta med barnahander som haller upp var planet och med det
klara budskapet att jordens hopp ligger hos
barn och unga. Det innebar i forlangningen
att ett stort ansvar laggs ocksa pa skolan. En
av de centrala uppgifterna maste vara att
mangsidigt uppmuntra eleverna till att bygga
ett mera hallbart samhalle. Det blir en utmaning for lararna och for hela skolsamfundet,
da den traditionella larobokskunskapen inte
langre racker till som kalla for ett sadant hallbart larande.
Vad ar da hallbart larande och hur ska det
behandlas i skolans praktik? Det ar fragor
som vi har dryftat, planerat och praktiserat
under detta lasar. Agenda 2030 – FN:s globala
mal for hallbar utveckling har fungerat som
stod och grund da skolans lasarstema forverkligats.

Det har gallt att fa hallbart larande att ga ihop
med den osakra framtid som vi precis nu lever i. For de flesta ar den forgivettagna vanan
och sakerheten en fundamental byggsten for
att skapa trygghet inom och mellan oss. Visst,
det ar en utmaning att ge eleverna tro pa
framtiden och att de kan kanna sig trygga,
inte radda. Det ar ocksa en del av det hallbara
larandet att ova motet med det oforutsedda,
att se mojligheter och att losa problem som
saknar facit i en larobok.

”Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankar
hundra sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra, alltid hundra
sätt att lyssna
att förundras, att tycka om
hundra lustar
att sjunga och förstå
hundra världar
att uppfinna
hundra världar
att drömma fram...”
Loris Malaguzzis dikt ”De hundra spraken”
beskriver fint den syn pa kunskap och pedagogik som bygger pa vikten av att uppmuntra
elevernas nyfikenhet, problemlosningsiver,
uttrycksmojligheter och att ova alla sinnen
under larandeprocessen. Dikten lyfter betydelsen av att undervisningen utgar fran helheter och sammanhang samt fran elevernas
nyfikenhet och egna forskningsintressen. I

Folkskolans fader Uno Cygnaeus (1810-1888) utgick i sin tanke också från barnet: den bästa lektionen är den där läraren talar mindre än eleverna.
Rektorerna besökte under hösten Jyväskylä Universitet där vi fick möjlighet att posera i Cygnaeus
talarstol. Foto: BK.
44

arsberattelsen far du ta del av exempel pa
teman och handelser dar eleverna undersoker, loser problem, skapar och kritiskt tolkar,
da enheternas larare i arskurserna F-6 och
amneslararna i arskurserna 7-9 delar med sig
av lasarets erfarenheter.

nittionio av de hundra spraken. Sa har det
kanske varit. Jag vill tro att var skola idag
uppmuntrar barnens alla sprak. Det ar min
overtygelse att vi just i alla dessa hundra
sprak hittar nycklarna till det hallbara larandet!

Jag valjer att avsluta citatet fran Malaguzzis
dikt har eftersom dikten fortsatter med att
beskriva hur barnet under uppvaxten berovas

Elisabet Backlund-Karjenmaki,
rektor grundlaggande utbildning

SAMARBETSPARTNER
Flera av vara samarbetsparter under lasaret
har i sin verksamhet uppmarksammat ett helhetstankande som star i samklang med skolans lasarstema och laroplanens sju kompetenser.
Under hostens morkaste manad november
fick vi av Pro Artibus ta emot och inviga
konstverket Kunskapens kalla som ar gjort av
konstnaren Ida Koitila. Konstverket som lyser
upp trappuppgangen intill Kyrkoesplanadens
ingang passar fint ihop med lasarstemat
”Hallbart larande”. Som stod for elevarbetet
kring Kunskapens kalla har Pro Artibus i samrad med konstnaren utarbetat ett pedagogiskt
material med en lararhandledning som skrivits med laroplanen for den grundlaggande
utbildningen i Finland i atanke. Skolan hade
tillsammans med konstnaren och Pro Artibus
planerat fortsatt elevarbete med temat ”Lager
pa lager kring kunskapens kalla” under varen.
Tyvarr kom coronaviruset att lagga kappar i
hjulet, men vi aterkommer kring temat i host.
Man ser ofta hur barn stannar upp vid kunskapens kalla for att beundra den och forundras over alla de snackor som Ida Koitila samlat och forevigat som en del i konstverket. Det
har varit ett rent noje att fa samarbeta med
Ida och personalen vid Pro Artibus.
#NOFILTER var ett TIU-projekt (Teater i
Undervisningen), som behandlade aktuella
teman som makt, paverkan, sanning och yttrandefrihet pa internet och IRL. Vara elever i
arskurserna 7-8 fick mojligheten att samarbeta med regissoren Nina Dahl da forestall-

Elever begrundar kunskapens källa. Foto: EBK.

ningen vaxte fram. Eleverna fungerade ocksa
som provpublik nar pjasen spelades i var festsal. Syftet med TIU ar pedagogiskt. Malet ar att
kombinera teaterkonst och ett sadant hallbart
larande som vacker fragor och nyfikenhet
kring tematiken. I det efterarbete som ingick i
programmet lyfte man fram spraklig och visuell kommunikation i den digitala varlden pa
ett sadant satt att det gynnar elevernas mojligheter att navigera i den digitala varlden, dar
kritiskt tankande, konsekvenser och respekt
utgor viktiga byggstenar.
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#NOFILTER ”Livet i den digitala världen snurrar fort och sanningen om AleXis lever sitt eget liv”. Foto: EBK.

Pop-Up Heureka besokte skolan
med vetenskapsshowen ”Spannande spanning” i februari. I samarbete med Svenska kulturfonden
vill vetenskapscentret Heureka oka
intresset for naturvetenskaper
bland barn och unga. Via satsningen hoppas man kunna inspirera
svensksprakiga barn och unga att
nappa pa vetenskap och teknologi
och stodja en mera fenomenbaserad undervisning i naturvetenskapliga amnen. Vara digitala elevagenter agerade som vardar under
de tva dagar showen visades for
alla skolans elever.

Heurekas pop up-show.
Foto: EBK.
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HÅLLBAR SKOLUTVECKLING
PISA - Ofta riktas blickarna mot skolan da
elevernas forsamrade prestationer i internationella PISA-literacy test rapporteras. Observera att PISA inte mater skrivfardigheter,
endast lasning i vardagslivet. Hur ska vi forsta
PISA-resultaten om sjunkande lasfardighet?
var rubriken for ett lararmote kring PISA och
laskunnighet som ordnades i februari i samarbete med Fakulteten for pedagogik och valfardsstudier vid Abo Akademi. Professor Ria
Heila-Ylikallio belyste inledningsvis de senaste resultaten. Vid tillfallet medverkade lararna fran amnesgruppen - Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - for en diskussion om Hur forsta resultaten i PISAliteracy? Vid motet exemplifierade och inspirerade lararna och forskarna med egen pagaende forskning inom litteraturdidaktik,
skrivstottning och skrivpedagogik samt amnesoverskridande kollaborativa forskningsprojekt. Vi tror att vi med hjalp av forskning
kan skapa langsiktig forstaelse och for skolan
tillampbar och hallbar kunskap. Till detta tillfalle var aven larare fran Borgaregatans skola
inbjudna.
Riktlinjerna for bedomningen for den grundlaggande utbildningen har fortydligats och
anvisningarna for genomforandet av bedom-

Vår modersmålslärare och doktorand Katrina
Åkerholm presenterade litteraturdidaktiska forskningsperspektiv under PISA-lärarmötet. Foto: EBK.

”Syftet med bedömningen är
att
- handleda och sporra eleven i
studierna och att utveckla
elevens förutsättningar för självvärdering (formativ
bedömning).
- definiera i vilken mån eleven
har uppnått målen som ställts
upp för läroämnena (summativ
bedömning).”
Ur Läroplansgrunder för den
grundläggande utbildningen

ningen har preciserats av Utbildningsstyrelsen under lasaret. Arbetet med att definiera
kunskapskraven och fortydliga riktlinjerna
gjordes i samarbete med bade larare och forskare. Grundskolans rektor och prorektor Annika Lassus deltog i flera rundabordsdiskussioner som ordnades av Utbildningsstyrelsen i
anslutning till revideringsarbetet av bedomningskapitlets gemensamma del. Annika Lassus och Sandra Bernas har dartill deltagit i det
amnesvisa kriteriearbetet for laroamnena
finska och modersmal och litteratur pa Utbildningsstyrelsen. Det reviderade bedomningskapitlet lanserades nationellt i februari
och foljdes av en revidering av den skolvisa
laroplanen vid ovningsskolan. Det skolvisa
arbetet underlattades av att vi varit aktiva
inom ovningsskolornas natverk eNorssi och
att vi fatt mojlighet till insyn och paverkan i
det nationella revideringsarbetet. Det nya
kapitlet Bedomning av elevens larande och
kunnande i den grundlaggande utbildningen
tas i bruk i augusti 2020 efter att skolans direktion och fakultetsradet faststallt det.
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HÅLLBARA TRADITIONER
Skolans uppgift ar att uppratthalla och fora
vidare hallbara och trygghetsskapande traditioner. Lasaret inleddes med att vi utlyste skolfred, som del av det arliga landsomfattande
projektet. Det ordmoln som finns forevigat i
skolan och som har en central roll i var arsberattelse ar en del av det vardegrundsarbete
som kopplades till arets skolfredsarbete.
Arets nationella skolfredstema var ”Vi tar ansvar”.
Skolans hostfest for de lagre arskurserna, som
ordnades i samarbete med foraldraforeningen, har en viktig sammanlankande funktion
mellan skolan och hemmen. Hit hor ocksa
Hem och skola dagen och Alla hjartans dag da
foraldraforeningarna bjuder alla barn, vardnadshavare och personal pa morgonmal.
Under arets morkaste manad december firade
vi i skolan Finlands sjalvstandighet. Da var det
eleverna i arskurs 9 som traditionellt representerade skolan vid sjalvstandighetsmottagningen i Stadshuset som stadsdirektor Tomas
Hayry bjod pa.
Decembermorkret lystes ocksa upp av arets
Lucia, Laura Borgmastars fran klass 8c. Hon
kom med ljus, solidaritet och hopp for elever
och personal i grundskolan och for personalen i Abo Akademi i Vasa. Programmet bestod

Föräldraföreningen ansvarade traditionellt för korvgrillningen under höstfesten. Foto: EBK.

av dikter och traditionella julsanger. Musiklarare Johnny Sandsten hade i ar skrivit Luciarap som framfordes av Venla Klockars tillsammans med skolans kor.
”Sankta Lucia framför
oss står
mitt i december hon kommer vart år.
Ljusets furstinna på våran jord
bjuder oss
alla till dukade bord.”
Ur Luciarap
Årets lucia
Laura Borgmästars
med följe.
Foto: EBK.
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Till julens traditioner hor ocksa att vi kommer
ihag skolans pensionerade personal genom
att bjuda pa jullunch och inbjuda till skolans
julfester. Det ar alltid lika givande att fa byta
nagra ord med de personer som genom aren
arbetat pa skolan och betytt mycket for skolans utveckling.

Ovan: Jullunch med inbjudna
pensionärer. Foto: BK.
Nedan: Mona Karp diskuterar
med Hillevi Honga-Oksanen vid
julfestens kaffebjudning. Foto:
EBK.
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Flera av vara pensionerade larare hoppar
ocksa in som vikarier under lasaret. Tidigare
ledande rektor Gun Jakobsson besokte skolan
och handledde eleverna i arskurserna 5-9 i
konsten att vika origami till julen.
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Eleverna lärde sig vika julhjärtan
och julstjärnor av alla de slag
tillsammans med Gun Jakobsson. Foto: EBK.

Rektorsgruppens påskhälsning i sociala medier påsken 2020, då alla
elever och lärare jobbade på distans. Foto: Andreas Sundstedt.

Julfest firar vi på grundskolan i två omgångar. Först i tur är F-6 och sedan följer
festen för eleverna i årskurserna 7-9 tillsammans med gymnasiet. Foto: EBK.
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ELEVER I MEDIA
Under lasaret som gatt har vara elever deltagit i olika evenemang och tillstallningar. Under hostterminen ordnade Yle MGP 2020.
MGP ar en sangtavling for barn som gillar att
sjunga, skriva latar och drommer om att sta
pa scen. I ar deltog fyra av vara elever i den
grundlaggande utbildningen i tavlingen. Asta
Sharma fran arskurs sex och Valter Klockars

Höger: Följarnas musikvideo, skärmdump från
Svenska Yle.
Nere: Valter och Asta som
båda går i Vasa övningsskola vann Melodi Grand
Prix-tävlingen i oktober
2019. Foto: BK.
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fran sjuan deltog med laten ”Jag klarar mig
sjalv”. De vann hela tavlingen! Det var meningen att Asta och Valter skulle upptrada pa
stafettkarnevalen men da den inhiberades
gjordes en ”Foljarnas musikvideo” pa en ny
lat, ”Det ordnar sig”, av Valter och Asta.
https://arenan.yle.fi/1-50520366

ELEVKÅREN F-6
Klasserna i F-6 har demokratiskt valt en elev
som representerat den egna klassen i elevkarens styrelse. Syftet med elevkarsverksamheten ar att vacka elevernas intresse for att utveckla den egna skolan. Representanten har
framfort den egna klassens asikter och diskuterat i klassen aktuella arenden som behandlats i elevkaren. Under lasaret 2019–2020 har
elevkaren arbetat med bland annat foljande
fragor:
- Det ar trivsamt i var skola, att framja en positiv verksamhetskultur
- Hur kan vi bidra till en hallbar utveckling?
- Deltagit i matmoten
- Hungerdagsinsamlingen
- Skolans ordningsregler
- Timplanen och lekoteket
Styrelsen har sammankommit ungefar en
gang i manaden.

Elevkårsstyrelsen F-6 2019-2020
F-1a Leon Alanen (Ester Lofqvist)
1-2b Linn Latvala (Hannes Graner)
1c Adrian Helsing (Melwyn Charles)
1-2eng Minna Still (Aaron Ehnlund)
1d Wilmer Tidstrom
2a Odin Wikstrand (Mila Westermark)
2c Lea Nordberg (Oscar Peltoniemi)
3a Mollie Langskog
3-4b Vanja Gadda (Anton Moberg)
3c Ronja Bjorkstrom (Nea Hokkanen)
3-4eng Alina Klemets
4a Oscar Nylund (Casimir Broman)
4c Carsten Mutiganda (Ines Seikkula)
5a Miro Granqvist
5-6c Tuva Bergman (Liam Gadda)
5-6eng Neema Hintermeyer (Kenneth Valencia-Martinez)
6a Tiki Torrkulla (Tuva Nylund)

Som handledande larare for F-6 fungerade
Fred Holmsten.

Elevkårsstyrelsen
f-6. Foto: Fred
Holmsten.
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ELEVKÅREN 7-9
Elevkarsstyrelsen vid Vasa ovningsskola 7-9
har detta ar funderat mycket pa elevernas
valmaende. Vi har via olika medier och undersokningar fatt hora om hur “daligt” vara ungdomar mar. Elevkarsstyrelsen haller till viss
del med om detta . Elevkarsstyrelsen har ordnat olika aktiviteter for att pigga upp skolvardagen och gora den mer omvaxlande. Bland
annat sa har Elevkarsstyrelsen ordnat innebandyturnering mellan klasserna. Discot som
EKS ordnade for vara egna elever i 7-9 var
mycket uppskattat. Ett annat stort tema som
Elevkarsstyrelsen har satsat mycket tid pa ar
skolans utmaning med “klimatsmart mat”.
Eleverna har valdigt olika asikter om skolans
mat och temat vackte hogljudda debatter precis som det ska.
Elevdemokrati ar viktigt. Det ar viktigt att det
finns ett forum dar eleverna kan och far tycka
till i fragor som ror dem sjalva. Det ar en frojd
att fa diskutera och ta del av vara ungas asikter och funderingar. Jag ar saker pa att flera
av eleverna i arets Elevkarsstyrelse kommer
att vara ledande aktiva paverkare inte bara
detta lasar utan ocksa i framtiden. Som ordforande for elevkarsstyrelsen har i ar varit
Venla Klockars. Ellen Norrback har varit re-

Elevkårshandledning på distans. Foto: Frank Ahlmark.

presentant i Vasa stads ungdomsfullmaktige
och i skolans direktion.
Stina Ahlmark, elevkarens handledande larare
Elevkårens
styrelse
20192020.
Foto:
Airaksinen.
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Elevkarens innebandyturnering i december 2019.
Ovan: Ett av lagen.
Till vänster: Fjärilar.
Nedan till vänster: Clowner.
Nedan till höger: Stina coachar målvakten.
Foton: EBK.
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MINNEN FRÅN DISTANSUNDERVISNINGSPERIODEN
Varterminen 2020 inleddes traditionsenligt
och gick av bara farten fram till mitten av
mars da skolorna i Finland 18.3 overgick till

undervisning pa distans for att forhindra
spridningen av coronaviruset. Pa mycket kort
tid kunde vara larare och elever overga till

Inför distansundervisningen fick
alla elever i hela grundskolan lära
sig Zoom. Foto: EBK.
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distansundervisning, mycket tack vare att vi
bade tekniskt och pedagogiskt redan var duktiga pa den digitala pedagogiken och darmed
val forberedda. Under tiden for distansundervisning, fram till 14.5, stravade vi aktivt efter
att via sociala medier informera om lararnas
arbete och hur manskliga moten mojliggjordes via videokonferensprogrammet Zoom.
Vara larare delade ocksa sina goda erfarenheter via sociala medier, bland annat pa FBgruppen ”Distansundervisning i Svenskfinland”.

Ovan: Vår digitala utrustning
möjliggjorde en bra distansundervisning. Foto: EBK.
Nedan: Under distansundervisningsperioden hämtade ca 100
elever matpaket från skolan.
Foto: EBK

Distansundervisningsverktyget Zoom fungerade
fantastiskt. Annika Lassus i full fart med distansundervisning. Foto: EBK.
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ÅTERGÅNG TILL NÄRUNDERVISNING
Den 14.5 valkomnade vi alla tillbaka till skolan med flaggan i topp. Da overgick skolorna
igen till narundervisning. Atergangen till skolan innebar en hel del planering da direktiven
fran Utbildnings- och kulturministeriet samt
Institutet for halsa och valfard (THL) alade
skolorna att sakerstalla den fysiska distansen
och intensifierade krav pa hygien. Detta innebar att eleverna i arskurserna 7-9 kom att
avsluta skolaret i gymnasiets tre byggnader sa
att sjuorna undervisades i Lyceibyggnaden,
attorna i Culturum och niorna i Spektrum.
Vara gymnastiksalar delades in med mellanvaggar till stora klassrum. Lararna uppmanades att tillampa utomhuspedagogik i den utstrackning det var mojligt. Lunchen serverades i klassrummen och rastarrangemangen
omorganiserades for att inte for manga elever
skulle vara utomhus samtidigt. I F-6 hade eleverna sina klasslarare varje lektion tillsammans med en amneslarare, speciallarare eller
elevassistent. I arskurserna 7-9 hade klasserna samma klassrum varje lektion medan amneslararna cirkulerade.
Varterminens handelser har pamint oss i skolan om hur viktigt det ar att vara flexibel och
oppen for det okanda. Formagan att tanka om
och nytt utanfor ladan ar en viktig kunskap.
Pippis bevingade ordsprak ”Det har jag aldrig
provat forut, sa det klarar jag helt sakert” har
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Ovan: Eleverna i årskurs 3 har matematik
utomhus. Nedan: Tillval i årskurs 8 på gymnasiets
gårdsplan. Foton: EBK.

lange funnits som min iPads startsida. Ordspraket paminner mig om det vinande konceptet att alltid se mojligheter framom hinder.
Tillsammans klarar vi av det mesta!
Elisabet Backlund-Kärjenmäki, rektor

BIBLICAN, VÅRT SKOLBIBLIOTEK
Sedan ett antal ar tillbaka ar
vart
skolbibliotek
Biblican
ihopkopplat
med
Vasa
stadsbiblioteks databas, men i
en sluten enhet. I och med att
VOS ar ansluten till Vasa
stadsbibliotek sa gors alla
boklan med ett och samma
bibliotekslanekort. Biblioteket
ar bemannat alla skoldagar.
Under lasaret har eleverna i f-6
regelbundna
bibliotekslanetider. AK 7-9 har besokt
Biblican vid behov.
Under lasaret har en del av
skolans personal presenterat en
bra bok pa skolbibliotekets
instagramkonto
under
hashtaggen #bokselfie.
Lagom
till
jullovet
drog
”bibbagruppen” i gang julens
lasutmaning for elever och
personal. Mest lasta sidor hade
klass 3a.
Varens planerade temavecka,
infor pask fick tyvarr inhiberas
pa grund av skolstangningen.

Nya pedagogiska spel tillgängliga i Biblican. Foto: EBK

BIBLICAN BOKTIPSAR
Under vintern tipsade Biblican via nagra personer om boktips. Boktipsen publicerades pa
Biblicans instagramkonto.

Annika tipsar om Kringel, Bernt om Grodan hittar en vän och Tomtemaskinen. Elisabets tips är Greta-Be
inspired to save the world. Rasmus favorit är thrillers. Foton: okända.
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KIVA SKOLA
En skola som jobbar mot mobbning.
Vi arbetar for ett positivt skolklimat och skoltrivsel. I en skola dar alla trivs ar det forebyggande arbetet mot mobbning viktigt. KiVaskola ar ett finlandskt atgardsprogram mot
mobbning. Programmet har utvecklats vid
Abo universitet. Flera studier konstaterar att
KiVa tillhor de mest effektiva programmen
som anvands for att forebygga mobbning.
Med hjalp av programmet vill vi minska och
forebygga forekomsten av mobbning i var
skola.
Lararna har informerats om KiVa teamets
verksamhet och om teamets medlemmar under lararmoten och foraldrarna har informerats under foraldramoten. Under klasstimmar
behandlar klassansvariga larare KiVa programmet tillsammans med eleverna. Med
hjalp av den arliga situtationskartlaggningen
kan skolan lasarsvis folja upp skolans mobbningssituation och se resultaten av arbetet
mot mobbning.
Foto: EBK.
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KiVa teamets huvudsakliga uppgift ar att utreda mobbning. KiVa teamet har foljt programmets riktlinjer for hur det specifika utredningsarbetet med enskilda mobbningsfall
skall skotas och efterbehandlas. Som stod for
arbetet har teamet utgatt fran Vasa ovningsskolas handlingsplan mot mobbning och krankande sarbehandling. Eleverna far information om KiVa-teamet, deras arbete och hur
man kontaktar dem via bland annat klasslararna och klassforestandarna. I arskurserna f6 finns kamratstodjare bland eleverna i arskurserna 3-6 vars uppgift ar att hjalpa KiVateamet i deras jobb. I ar har teamet i f-6 bestatt av Minna Rimpila, Henrik Friberg och
Martina Wilhelms. I ak 7-9 ar det Joel Storgard, Tommy Nordman och Sandra Bernas
som har jobbat i teamet.
KiVa-teamets medlemmar deltog i utbildningen ”Mobbningsprevention” som ordnades av
Centret for livslangt larande vid Abo Akademi
under november 2019 for att uppdatera sina
kunskaper och fa insyn i antimobbningsverksamhet runtom i landet.

TUTORLÄRARE OCH ELEVAGENTER
Lars Broman har fungerat som tutorlärare för
grundutbildningen storsta delen av lasaret
och Annika Lassus har fungerat som tutorlarare i sprak med fokus pa arskurserna 1–2.
Tutorlararna har haft mojlighet att samverka
med varandra och darfor ocksa smidigt delat
god praxis, nya insikter och sett nya mojligheter for utvecklingsarbete.
Till tutorlararens uppgifter hor att hjalpa kolleger och elever att anvanda digitala verktyg i
undervisningen. Under aret har tutorlararen
ansvarat och utbildat skolans digitala elevagenter tillsammans med Bothnia Learning
Hub. De har lart sig anvanda olika digitala
verktyg och hjalpmedel som bl.a. skolans
molntjanster, applikationer pa iPad och programmering i Scratch med hjalp av Makey
makey. Nagra elevagenter var dragare av en
workshop inom “Ovis delar”, dar de forevisade en del applikationer pa iPad.
Utifran skolans uppdaterade IT-strategi ansvarade tutorlararen for att sammanstalla de
digitala verktyg, program och applikationer
som eleverna i de olika arskurserna och
laroamnena anvander. Denna sammanstallning gjordes for att synliggora och mojliggora
en mangsidig utveckling av elevernas digitala
kompetens. Grunden till Vasa ovningsskolas
IT-strategi har lagts av den IKT-arbetsgrupp
som fungerar inom ovningsskolornas natverk
eNorssi. Tutorlararen ar skolans medlem i
denna arbetsgrupp.
Tutorlararverksamheten i sprak har satt fokus pa att tillsammans med spraklarare verbalisera och synliggora innehallet i den reviderade laroplanen i sprak for arskurserna 1–
2. Diskussionerna har ocksa forts med sikte
pa en progression i elevernas fortsatta sprakstudier i de hogre arskurserna. Gemensamma
arenor for moten kring sprakundervisning ar
viktiga for den kollegiala samsynen och for
utvecklingsarbetet. Att dela god praxis bland
kolleger uppskattas.

Tutorlärarna finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Tutorlararna har aktivt deltagit i tutorlararnatverken och samverkat med andra tutorer i
Svenskfinland. Aven representanter for natverket Fyren, tutorer och spraktutorer samlades for en traff vid Utbildningsstyrelsen for
att diskutera gemensamma hallpunkter och
for att effektivera samarbetet nationellt.

Tutor- och Fyrenmöte på Utbildningsstyrelsen med
undervisningsråd Maj-Len Engelholm. Foto: EBK.

I januari ordnade tutorlararna ett expertbesok pa skolan med namnet ”Thinglink – en
bild berattar mer an tusen ord”. Experten
Aleksi Komu deltog i skolans verksamhet under en skoldag. Han ordnade workshops pa
finska och engelska for olika malgrupper;
bade for elever och larare. Under dagen fick
elevgrupper i grundskolans olika arskurser
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mojlighet till praktiskt arbete i bland annat
bildkonst och modersmalsinriktad finska med
Aleksi. Aven skolans elevagenter fick delta i
ett skolningstillfalle. Till eftermiddagens
workshop bjods aven lararutbildare, lararstuderande och nejdens tutorlarare in. Thinglink
implementeras som verktyg bland annat i
nagra finskagrupper for att dokumentera och
synliggora pagaende elevarbeten. Bekanta dig
garna med ytterligare mojligheter att anvanda
Thinglink pa deras hemsida https://
www.thinglink.com/

I januari hade vi besok av Alexi Komu fran
Thinglink. Han drog en workshop for elev-

Tutorlärare Aleksi Komu. Foto: AL.

agenterna, dar de fick lara sig grunderna i hur
Thinglink fungerar for att sedan introducera
applikationen i sina klasser.
Vetenskapscentret Heureka var pa besok hos
oss i borjan av februari med en Pop-up vetenskapsshow dar temat var elektricitet. Elevagenterna var pa plats som vardar for evenemanget.
Tutorlärare Aleksi Komu fortbildade lärare och
elever i att använda appen Thinglink. Foto: AL.

Elevagenterna
Under varterminen 2019 utbildades en grupp
elevagenter for att kunna bista larare och studerande med den digitala tekniken i klassrummen. Verksamheten ar en del av projektet
Bothnia Tutors 2.0 som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Eleverna har med jamna mellanrum fatt vidareutbildning och getts mojligheter att fordjupa sina kunskaper.

Typiska uppgifter for elevagenter ar att hjalpa
till med losenord och inloggningar da en klass
borjar anvanda ett nytt program eller forklara
hur till exempel en larplatta kan anvandas
ifall lararen onskar hjalp.
Elevagenterna ar med helt frivilligt. De har
varit intresserade av att lara sig nya saker och
de har varit till stor hjalp i var skola.

Under lasaret 2019-2020 fortsatte de flesta
elevagenter fran forra lasaret, sa detta lasar
har alla klasser i ak 3-7 elevagenter, tillsammans finns det 24 elevagenter.
Projektet stravar till att prova pa olika former
for elevagentsverksamhet. Elevagenterna har
tillsammans med Anna Wulff fran Bothnia
Tutors 2.0 och Lars Broman undervisats i
olika digitala verktyg och hjalpmedel som bl.a.
anvandningen av skolans molntjanster, applikationer pa iPad och programmering i Scratch
och med hjalp av Makey makey.
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Digiagenterna in action. Foto: AL.

KLUBBAR
Klubbverksamheten i skolan ar en mangsidig
fritidsverksamhet utanfor lektionstid. Verksamheten i skolan stoder pa ett mangsidigt
satt barnens och de ungas delaktighet. Eleverna far bekanta sig med olika fritidsaktiviteter,
tillampa det de lart sig i skolan, delta i kreativ
verksamhet och kanna gladje och uppleva att
de lyckas. Vi har utvecklat var klubbverksamhet i samarbete mellan hemmen och skolan
via foraldraforeningarna i F-6 och 7-9. Da
klubbarna planeras gors det i samarbete med
elevkarerna i F-6 och 7-9. Vara klubbar leds
av skolans egna larare, av vara elevassistenter, foraldrar och av ett flertal specialister
inom olika omraden.

-6 i huslig ekonomi. Eleverna har lart sig gora
mellanmal och enkla matratter. I var har foraldern Emily Gichuhi hallit klubben Hallbart
pyssel dar kreativ atervinning varit malet. Var
datalarare Ulf Thors har hallit klubb i programmering. Tack vare vara internationella
studerande kan vi erbjuda olika sprak- och
kulturklubbar. I ar har vi bland annat erbjudit
klubbar i spanska och tyska samt en klubb i
japansk kultur.

Klubbar årskurserna 1-6

Klubben i japansk kultur med bl.a origami. Nedan
trana i origami. Foto: EBK.

Hållbart pyssel med Emily Gichuhi som klubbledare. Foto: EBK.

Manga av eleverna i arskurs 1-2 deltar i den
populara finska-klubben som ar den klubb
som ordnas for de allra minsta da de eleverna
ofta deltar i Eftis. Under hosten och varen har
Joachim Welroos, som ocksa ar var elevassistent, lett klubbar for eleverna i arskurserna 3
63

Klubbar årskurserna 7-9
Vid skolstart fick alla elever pa ak 7-9 ge forslag pa vilka klubbar som de skulle vara intresserade av. Pa basen av elevernas onskemal erbjods ett varierande utbud av klubbaktiviteter. Pa hostterminen hade eleverna mojlighet att delta i foljande: Musik/ Band klubb
med Mathias Granfors, Matklubb med Johanna Hogholm, Pysselklubb med Maria Fjallstrom, Debatt- och litteraturklubb med Johanna Kronqvist och Ung Foretagsamhet med
Stina Ahlmark. Infor sjalvstandighetsmottagningen ordnade Valeria Simonova en klubb
for eleverna i arskurs 9 dar de fick bekanta sig
med estonomyrket.

Smink med Simonova. Foto: EBK.

Pa varen fortsatte Musik/Bandklubben med
Mathias Granfors. Utover den ordnades
Spanskaklubb med Lia Gomez. Ovriga alternativ som skulle erbjudas var Hejarklacksklubben infor stafettkarnevalen, Friluftsklubb
med Eva Ramstedt, Maker klubb med Kasper
Hiltunen och och Smink- och frisyrklubb med
Valeria Simonova infor 9:ornas varbal, men
pa grund av distansundervisningen inhiberades varens klubbalternativ.
Elisabet Backlund-Kärjenmäki och Pamela
Backholm

64

Klubben ”Julgodis” var så populär
att den gick i flera omgångar. Foto: Johanna
Högholm (alla bakverk)
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STAFETTKARNEVALEN SOM INTE BLEV AV
I var var det planerat att Stafettkarnevalen
skulle ordnas i Vasa men tyvarr blev Stafettkarnevalens organisationskommitte tvungen
att fatta beslut om att Stafettkarnevalen for
forsta gangen pa 60 ar inhiberas i enlighet
med regeringens direktiv. I stallet utlyste man
en ”ramstavling” for hejarklackarna.
Det kandes sarskilt trist for arets elever som
forberett hejarklacken extra mycket under
arets kompetensvecka. Elevgruppen hade planerat och inhandlat ”studenthalare” som alla i
hejarklacken skulle bara och man hade skrivit
hejarklacksramsor, ovat in koreografi och var
taggade for att ta upp kampen i hejarklackstavlingen som skulle ordnas pa hemmaplan.
Lyckligtvis hann gruppen upptrada i samband
med kompetensveckans avslutningsmassa. Ni
som inte fick njuta av deras framtradanden
kan ta del av fotokavalkaden i arsberattelsen.
Nedan finns ocksa nagra ramsor man hade
forberett.

Hejarklacksträningar. Foto: EBK.
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Röda, gula, svarta studenthalare med skolans logo
införskaffades och väntar nu på nästa års stafettkarneval. Foto: EBK.

Melodi: YMCA

Melodi: Ali Ali Ali

Melodi: Emil i Lönneberga

Ö-V-I-S
Vi vinner här o nu

Ali Ali Ali Hej Hej Hej
———
Ali Hej
———
Ali Ali Ali Hej Hej Hej

Nu ska jag berätta varför Övis
int förlorar
Vi är väldigt stora och vi
springer jättesnabbt
Tappar aldrig pinnen för vi övar
väldigt noga
Träningskläder på sig och håret
upp i tofs

Ö-V-I-S
Vi ska springa i mål
Vi ska vinna i år för vi tränat så
hårt
Vi ska heja så hårt
Så att priset blir vårt
Ö-V-I-S

Övis är dom bästa (klap*5)
Vinner för det mesta (klap*5)
Därför ska vi ropa (klap*5)
Bäst i Europa (klap*5)
Vi tar hemma färden (klap*5)
Bäst i världen (klap*5)

Melodi: We Will rock you
Melodi: Kamsa
Övis vi e bra, Övis vi e bäst!
Övis vi e dom som vinner mest
Vi springer in i mål,
Sen skålar vi med bål,
Sen hör ni ett vrål:
Ö-V-I-S Övis (klapp*2) Övis *2
Övis vi e bäst och vi springer
allra mest,
Ge dem vad de tål
Sen springer ni i mål
Vi ska vi ska vinna, vinna
Vi ska vi ska springa, springa
Vi e vi e Övis, Övis
Kom o kämpa mot oss, mot
oss
Vi e bäst på att slåss, förstås!
Melodi: Bailando
ÖV-IS, ÖVIS
Vi springer så hårt, så hårt
Tappar aldrig pinnen
ÖV-IS, ÖVIS
Vi segern nu tar, nu tar
Kom igen vi vinner
Melodi: WO-o-o-o-oo-o
Vi e Övis från Vasa,
Hela Svenskfinlands fasa
WO-o-o-o-oo-o

Nu Övis, nu Övis, nu ger ni allt
ni har
Ni springer, ni springer o hem vi
guldet tar

Melodi: Shabooja
Vi är dom röda (yeah)
O vi är snabba (yeah)
Vi gillar stafett (yeah)
Vi rockar fe-ett
Shabooja, Sha Sha, Shabooja
Rolecall

Nu Övis, nu Övis, ta o gör oss
stolta nu
Vi hoppas, vi hoppas att vinnaren blir du

Vi är dom svarta (yeah)
O ganska smarta (yeah)
Vi tänker vinna (yeah)
O int försvinna
Shabooja, Sha Sha, Shabooja
Rolecall

Ni har tränat hela långa våren
Så uppfyll nu ert mål (Je-Je)
Nu visar ni, hela Svenskfinland
Vad vi i Övis kan…

Vi är dom gula (yeah)
Men inte fula (yeah)
Ja vi ska heja (yeah)
O vi ska slaya

Refräng:
Vi är alla här tillsammans,
springa, svettas o heja o skrika
för alla
Vi finns här för varandra, alltid
peppar o skrattar
O hjälper dig upp igen!

Shabooja, Sha Sha, Shabooja
Rolecall

Melodi: Huvud, axlar, knä och
tå
V a s a Ö v i s sp r in g er hå r t,
springer hårt
Övis springer i mål, i mål
Övis vinner i år
V a s a Ö v i s sp r in g er hå r t,
springer hårt

Melodi: Sausage
Alla säger Övis, keep it going
Vem kommer springa hårdast
Övis
Vem kommer inte tappa pinnen
Övis
Vem kommer först i mål
Övis
Vem kommer fira med bål
Övis
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KLASSLÄRARSTUDERANDE PÅ ÄMNESPRAKTIK
Under veckorna 43 till 46 gjorde jag min amnespraktik i 2ac. Under de fyra veckor jag tillbringade i klassen undervisade jag i modersmal dar vi pratade om bilderboken och skrev
egna bilderbocker i Bookcreator. Vi borjade
med att lasa olika bilderbocker varefter vi
borjade planera var egen bilderbok. Bilderna
till bilderboken tog vi i Vasklotskogen under
en utedag i novemberslasket. I klassen larde
eleverna sig att anvanda programmet
Bookcreator. Bilderbockerna hade ett mjukisdjur som huvudperson och under hela min
praktik bodde mjukisdjuren i skolan. Efter
nagra veckor blev bilderbockerna klara och vi
hade en bilderboksfest dar alla fick lasa upp
sin bilderbok at en klasskompis. Eleverna
larde sig att skriva spannande och roliga bilderbocker med hjalp av iPaden.
Under min praktikperiod pratade vi ocksa om
kroppen. Vi ritade blodomloppet pa manniskokroppar som eleverna pysslat i bildkonst.
Vi dansade ocksa en blodomloppsdans vilket
var omtyckt. Under nagra lektioner larde vi
oss namnen pa kroppens olika organ. Vi spelade memory, byggde ihop torsodockan, ritade matspjalkningssystemet och kollade en
film om hur bajs blir till. Eleverna larde sig

vad som finns inne i var kropp och hur maten
vi ater fardas genom kroppen.
Det var fyra larorika veckor bade for mig som
blivande klasslarare och for eleverna som
larde sig massor!
Emma Snellman

Klassslärarstuderande samplanerar undervisning. Foton: EBK
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Lia Gómez Dominguez (höger) och Radhjka Vélaz López i samspråk med koordinator för internationella
studerande Heimo Oksanen under distansundervisningsperioden våren 2020. Foto: Kommuntorget/
Johannes Tervo.

UTBYTESSTUDERANDE OCH
INTERNATIONELLA BESÖK
Under detta lasar gjorde ater igen en stor
grupp utbytesstuderande sin praktik vid var
skola.

derande undervisade framst pa sitt modersmal under dessa kulturdagar. Undervisningen
i klasserna gjordes vanligtvis pa engelska.

Under hostterminen var det 23 studerande i
praktik varav 11 fortsatte med en andra praktik pa varen. Varens nya kull var tankt att bli
12 studerande men p g a koronarestriktionerna kunde inte fyra studerande fran USA
komma. Totalt handlade det om 43 praktikperioder a 5 studiepoang som utfordes under
lasaret.

I slutet av november kom Kazuko Kashiwagi
med en grupp studerande fran Osaka Kyoiku
Universetet i Japan. De stannade i tre dagar
och undervisade pa engelskalinjen. Kazukos
besok har blivit en tradition och ar alltid lika
uppskattat.

Lander som representerades i ar var Sverige,
Danmark, Tyskland, Schweiz, Osterrike, Spanien, Andorra, Frankrike, Slovakien, USA, Japan och Mexico.
Under s k Culture Days kunde eleverna fa ta
del av dessa landers kultur och sprak. Stu-

Under hosten hade vi besok fran t ex Tsuru
University i Japan och Fatima Obaid fran Veritas Learning Circle i Pakistan.
Varens besok blev inhiberade. Det skulle ha
varit besok fran Polen, Belgien, Frankrike och
Storbritannien.
Heimo Oksanen
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INTERNATIONELLA ELEVASSISTENTER
About our experience in Vasa ovningsskola:
Assistantship.
We, Lía and Radhika, are two assistants from
Spain that last year did our teaching practice
at this school. During the academic year 2018
-2019, we were able to observe the
functioning of the Finnish education, but
during the months that we have spent this
year we have gone a step beyond that having
a direct approach with the education reality
here in Finland, enriching ourselves as future
teachers.
As assistants, we have contributed to the musical “Fame” teaching 5-6 English students
some dances and choreographies. We also
had the opportunity to take charge of the
class for two sessions and experience firsthand the management of a classroom with its
facilities and difficulties. The rest of the time,
we usually assisted the tutor walking around
the classroom solving doubts, observing the
work of the students and helping them to proceed. Also after the morning classes we plan-
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ned and organized 3 different Spanish clubs:
native Spanish, Spanish for beginners grades
1-6 and Spanish for beginners for 9th graders.
We also taught reinforcement classes, giving
individual lessons to help some students with
English.
All this has made us create a closer bond with
the students since we were fully integrated in
the class and the students already knew us
from the previous year.
COVID-19 has been a new experience to
acquire, teaching us to use virtual teaching as
a new methodology.
In conclusion, it has been a pleasant and enriching experience. We feel very lucky to have
lived this experience and very grateful for the
given opportunity.
Lía Gomez Domíngues, Radhika Velaz Lopez
Lía Gómez Domíngues and Radhika Velaz López
present Cultural Days at Övis delar II on Wed
March 11th. Photo: EBK.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 7-9
Föräldraföreningen vid 7-9 har
som mal att aktivt arbeta for ett
gott samarbete mellan hemmen
och skolan. Vi vill framja en fungerande dialog och skapa ett aktivt
natverk dar foraldrarna spelar en
viktig roll, bade i kontakten till skolan men aven till andra foraldrar.
Under lasaret 2019-2020 har vi
uppdaterat foreningens stadgar
samt bytt namn pa foreningen fran
Hem och skola i Vasa r.f till Hem
och skola vid Vasa ovningsskola ak
7-9 rf. Stadgarna som varit med
anda fran 1975 uppdaterades till
de standard stadgar som Hem och
skola forbundet erbjuder sina medlemsforeningar.
Pa Hem och skola dagen bjod foreningen pa
morgonmal at elever, foraldrar och skolans
personal. Ett tillfalle som blivit tradition och
som ar mycket uppskattat av alla.

Vid Hem och skola dagen i september bjöd föräldraföreningen 7-9 elever, vårdnadshavare och personal på morgonmål och i samband med alla
hjärtans dag i februari bjöd föräldraföreningen i F-6
på morgonmål. Foto: EBK.

Efter ett kampigare lasar 20182019 da foreningens framtid stod
pa spel valdes pa hosten en ny styrelse och denna gang var intresset
storre. Tyvarr stalldes alla planerade evenemang under varen in pa
grund av koronavirusepidemin.
Men vi kan se fram emot dem pa
hosten istallet.
Foreningen stoder aktivt elevkaren
och skolans vanelevsverksamhet,
bl.a. genom att ge ekonomiska bidrag men aven i konkreta former
som exempelvis olika typer av
klubbar.
Bli aven du medlem i var forening. Aven om
vara barn gar i hogstadiet och kanns stora nu
ar det viktigt att foraldrarna ar med och engagerar sig i deras skolgang. Tillsammans kan vi
skapa den guldkant som ger extra gladje i
skoltillvaron.

Föräldraföreningarna vid Vasa övningsskola har en
egen Facebooksida, där man kan följa med händelser. Foto: EBK.

Tina Storsjö, ordförande
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ELEVVÅRD
Grundskolans elevvardsgrupp sammankommer ungefar en gang i manaden for att behandla olika typer av fragor som beror forebyggande elevvardsarbete i skolan. Hostterminen inleddes med att gruppens medlemmar informerade och diskuterade trestegsstod och hantering av oro for elev med kolleger och elevassistenter i mindre grupper. Utgaende fran diskussionerna reviderade elevvardsgruppen schemat for hur man gar tillvaga vid oro for elevens larande eller skolgang. Som ordforande och ansvarig for arbetet inom grundskolans skolspecifika elevvardsgrupp under lasaret 2019 - 2020 fungerade prorektor Annika Lassus. Gruppen har
bestatt av rektor Elisabet BacklundKarjenmaki, prorektor/elevhandledare Pamela Backholm, speciallararna Lena GrahnSoderstrom, Elin Lonnkvist, Maria RonnLiljenfeldt (hostterminen 2019), Susann Kalander (varterminen 2020), Sofia Mietala, Susanna Stenbacka och kurator Camilla AhlrothEnlund, psykolog Emilia Kronqvist och skolhalsovardare Karin Agren-Hakala.

Tarja Paikkala, koordinator for halsoframjande i Vasa stad, presenterade resultaten
fran THL:s (Institutet for halsa och valfard)
nationella undersokning Halsa i skolan for
lararna och elevvardspersonalen 8.1.2020.
Undersokningen genomfordes bland eleverna
i ak 4–5 och 8–9 varen 2019. Resultaten delgavs senare under varen at bade elever och
vardnadshavare i olika sammanhang.

Tarja Paikkala hade analyserat resultaten i senaste
Hälsa i skolan-enkät. Foto: EBK.

Foto: Annika Lassus.

Enheten for halsoframjande i Vasa genomforde under lasaret ett projekt “Vi bryr oss” i
alla lagstadieskolor for elever i ak 3 och vardnadshavare. I var skola ordnades temakvallen
“Vi bryr oss” i januari for elever i ak 3–4 och
deras vardnadshavare. Under kvallen diskuterades elevernas maende/halsosamma levnadsvanor, rusmedel, och sociala medier/
skarmtid. Sakkunniga i de olika grupperna var
skolans halsovardare, Anton Plogman fran
Nykterhetsforbundet och Olli Kari fran Mannerheims barnskyddsforbund. Bade barn och
foraldrar deltog aktivt i programmet.
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Det var planerat att temaformiddagen “Pa tal
om droger” for eleverna i ak 7 samt en foraldrakvall med inbjudna forelasare skulle arrangeras i mars, men detta blev tyvarr inhiberat
p g a coronaepidemin.
Vasa ovningsskola har tagit det av Barnavardsforeningens forebyggande skolverksamhet Vi i klassen (VIK). Malsattningen med VIK
ar att starka elevernas och personalens valmaende i forskolor och arskurserna 1–
6 samt att oka trivseln i forskole- och skolmiljon. Verksamheten finansieras av STEA.
Ledarna Jennifer Dalgren och Mikaela Lervik
har dragit VIK for arskurserna 2, 3 och 4 i
sammanlagt sju klasser. Klasserna har haft ett
mediumpaket vilket innebar sex lektioner
varav tva lektioner halls av klasslararen. Lektionerna holls en gang i veckan under en sex
veckors period. Under traffarna har man behandlat teman som respekt, kanslor, styrkor
och vanskap. Eleverna har fatt jobba enskilt, i
par, i mindre grupper och som helklass.
En stor del av lektionerna gick ut pa
att ge eleverna mojlighet att saga sin
asikt med motivering. Detta har genomforts
med hjalp av olika pastaendeovningar, fyrahornsovningar
och
linjeovningar.
Da
skulle eleverna ta stallning till olika pastaen-

Jennifer Dalgren och Mikaela Lervik besökte klasser inom ramen för VIK.

den, ova pa att uttrycka sin asikt och se att
andra tycker olika om olika saker och att det
ar okej att ha olika asikter. En annan viktig del
i VIK ar respekt. I klasserna har vi ocksa synliggjort begreppet respekt och dess innebord, att alla har ratt att fa respekt men ocksa
skyldighet att visa respekt. Vi har konstaterat
att vi alla gor misstag ibland, men att man sa
ofta som mojligt forsoker visa respekt for
varandra.
Eleverna har varit aktiva, ivriga pa att dela
med sig av sina asikter. Deras egna utvarderingar visar att de tyckte att lektionerna varit
roliga.
Elever i arskurs 9 har deltagit i Next level
workshops tillsammans med Jennifer och Mikaela. Under workshopparna har man diskuterat framtiden, valmaende, sjalvkansla och
varderingar. Eleverna har tagit stallning till
olika pastaenden och diskuterat olika teman
med varandra. Responsen fran eleverna har
varit bra och de flesta har varit nojda med
verksamheten.
Under tre veckor pa hosten fick eleverna i
arskurs 8 delta i olika workshops under elev73

Elevvårdsteamet. Foto: Airaksinen.

handledningslektionerna med temat psykiskt
valmaende. Syftet med workshopparna
var att erbjuda ungdomarna teoretisk kunskap och praktiska ovningar som beror psykisk halsa – ohalsa och att sanka troskeln for att tala om psykisk halsa och ohalsa
samt gora vardtjanster mer lattillgangliga.
Projektets syfte ar ocksa att ge kamratstod at
unga och skapa gemenskap och ge ungdomar
verktyg for att kunna tala om hur man
mar. Exempel pa teman for workshopparna
var kanslor, sjalvkansla, psykisk halsa och
gruppbildning. Projektet drogs av Anna Hakans fran foreningen FinFami, Anna traffade eleverna klassvis 3 ganger.
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I februari-mars arrangerade Vasanejdens forening for mental halsa en Min Grej-grupp
inom projektet Ma bra i skolan. I denna grupp
deltog nagra elever fran ak 4–6 och traffarna
ordnades en gang per vecka i skolans utrymmen. Teman for traffarna var bl. a. sjalvbild &
sjalvkannedom, prestationsangest och relationer.
En grupp elever fran arskurserna 7–9 deltog i
elevvardsgruppens mote pa skolan en eftermiddag i januari. De berattade om klassernas
diskussioner, om det som de uppskattar och
deras utvecklingsforslag.

ELEVHÄLSOTJÄNSTER
Skolhälsovården
Under lasaret har Karin Agren-Hakala fungerat som skolhalsovardare och Annika UtterAndtfolk som skollakare. Liksom tidigare ar
har verksamheten fokuserat pa det forebyggande halsovardsarbetet. Alla elever har kommit pa ett halsobesok och vid de omfattande
halsogranskningarna i arskurserna 1, 5 och 8
har aven vardnadshavare deltagit. En nyhet
for lasaret har varit att halsovardaren hallit
en halsotimme om goda levnadsvanor med
alla treor infor deras halsobesok. Det var positivt med rikliga diskussioner i klasserna
under halsotimmen. En av skolhalsovardarens uppgifter ar ocksa att varna om elevernas psykiska halsa och maende. Samarbetet
med andra inom elevvarden ar viktigt for att
alla sa fa den hjalp de behover.
Kurator och psykolog
Under lasaret 2019–2020 har Camilla Ahlroth
-Enlund varit skolkurator och Emilia
Kronqvist skolpsykolog for hela grundskolan,
F-9.
For bade kuratorn och skolpsykologen har
stodsamtal, moten och samtal med foraldrar
varit centrala arbetsformer. Samarbete med
bade skolpersonal och olika instanser utanfor
skolan har varit en viktig del av arbetet. Lektioner har hallits i olika klasser, bade i forebyggande och korrigerande syfte. Kuratorn har
haft trivselsamtal med de flesta elever i ars-

kurs 7, som en del av det forebyggande arbetet. For skolpsykologen har ett av de mest
centrala tyngdpunktsomradena varit psykologiska utredningar.
Kuratorn och skolpsykologen har varit pa
skolning med den amerikanska psykologen
Ross W. Greene som forelaste om hur man
forebyggande och i samarbete med elever kan
arbeta med utmanande beteende. En skriftlig
sammanfattning av forelasningen har delats
med de andra i skolans personal. Andra skolningar detta lasar har varit bl a Stress och
problematisk skolfranvaro, Nationella dagar
for elev- och studerandevard och Osterbottens elevvardsdag.
Skolpsykologen har under lasaret deltagit i datainsamlingen till ett forskningsprojekt
vid Helsingfors universitet. I forskningsprojektet undersoks hur finlandssvenska barn
presterar i rikssvenska psykologiska test och
syftet ar att skapa forskningsbaserade rekommendationer for testning av finlandssvenska
barn. Skolkuratorn har deltagit i tva olika arbetsgrupper: dels inom det nationella VIPnätverket (natverk for kravande sarskilt stod), i Vasas grupp for arbete kring elever som inte gar i skola, och dels inom projektet Hållbarhet som ledord, i en undergrupp med representanter fran flera olika
osterbottniska kommuner, som fokuserar pa
goda modeller for bemotande av utmanande
beteende i skolan.

SPECIALUNDERVISNING
Specialundervisningen har under lasaret fortsatt att stodja elever med manga olika slag av
stodbehov. Lasarets tema “Hallbart larande”
har genomsyrat arbetet och gett fokus pa de
omraden som ar centrala for specialundervisningen. Arbetssatten har varierat och resurserna har fordelats sa mangsidigt som mojligt.
Fokusomraden i undervisningen oberoende
amne har varit differentiering och ett sprakutvecklande arbetssatt. Vi har aven fokuserat
pa arbetssatt som hjalper eleverna att upptacka och bli medvetna om sitt larande samt

att sjalva hitta en aktiv och sjalvreglerande
roll i sin kunskaps- och fardighetsutveckling.
Lena Grahn-Soderstrom, Elin Lonnkvist, Maria Ronn-Liljenfeldt (hostterminen 2019) och
Susann Kalander (varterminen 2020) har fungerat som speciallarare i F-6 och Sofia Mietala
och Susanna Stenbacka i 7–9.
Kurser som speciallarare deltagit i har bland
andra varit Begavade barn och ungdomar,
Sprakstodjande verksamhet i skolan, DigiPepdigital fortbildning, Elevvardens ABC, Skol75

franvaro, En valmaende skola for alla, Stotta
mangfalden! - Svenska som andra sprak och
specialpedagogiska perspektiv, Pa sparet - En
larstig for alla och Elev- och studerandevardsdagen. Under hosten 2019 traffades Vasa
stads speciallarare och skolpsykologer for att
diskutera gemensamma riktlinjer for arbetsfordelningen mellan speciallarare och
skolpsykologer. Under lasaret har speciallararna aven haft besok av speciallararstuderande fran Tyskland samt speciallararstuderande fran Goteborgs Universitet. Syftet
med besoken var att observera specialundervisningen i Vasa ovningsskola.
Det pilotprojekt (Vi stoder tillsammans – Tuetaan yhdessa) kring samundervisning som
inleddes varen 2019 tillsammans med FPV
fick en fortsattning under varens praktikperiod, den har gangen i en mera omfattande
form. Kristina Strom och Christel Sundqvist
holl en kompletterande forelasning for kollegiet och Christel for klass- och speciallararstuderande for att forbereda alla pa upplagget.

Alla speciallararstuderande fick denna gang
mojlighet att samundervisa med klass- och
amneslararstuderande i syfte att starka samundervisningens roll i speciallararutbildningen. Skolans overgang till distansundervisning
mitt under praktikperioden ledde till att vissa
samundervisningssekvenser inte kunde genomforas i klass. Infor varens praktikperiod
akte flera speciallarare till Abo for att fa inspiration och ta del av hur man i Sirkkala skola
och Turun Normaalikoulu forverkligar samundervisningen.
I F-6 har Matilda Bystrom, Emilia Friis, Lena
Granback, Olga Granby, Sara Karlsson, Karoliina Leiponen, Ann-Helen Omars, Ann-Helen
Revahl, Andreas Sundin och Joakim Welroos
varit elevassistenter och i 7–9 har Maria Lagstrom fortsatt arbetet som elevassistent.
Aven civiltjanstgoraren Adam Stefansson
Hognas deltog under en kortare tid pa hostterminen 2019 i forverkligandet av specialpedagogikens malsattningar. AL

Ett gäng glada och pigga elevassistenter. Foto: Pontus Särs.
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UTVÄRDERINGAR 2019-2020
Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU (KARVI)
Skolorna i Finland deltar arligen i flera omfattande utvarderingar. Under lasaret har Nationella centret for utbildningsutvardering
informerat om resultaten fran undersokningar vi deltagit i. I september besokte Jan Hellgren och Carola Akerlund ett lararmote for att
beratta om vara Larresultat i finska i arskurs
6 och Hantering av tva och flersprakigheten.
Man kan bekanta sig med undersokningarna i
NCU:s publikation Grundlaggande utbildning i
fokus – Aktuella utvärderingsresultat för finlandssvenska skolor
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/
KARVI_T1219.pdf

teten for pedagogik och valfardsstudier vid
AA och vara modersmalslarare exempel pa
aktuell forskning om litteraturdidaktik, skrivstottning och skrivpedagogik.

KiVa-skola, ett åtgärdsprogram mot mobbning
KiVa-skolas kartlaggning av forekomsten av
mobbning i skolan genomfordes inte enligt
planerna pa grund av Corona-krisen. En reviderad enkat besvarades pa distans av eleverna i arskurserna 1-9 i slutet av maj. Resultaten presenteras alltid infor ett nytt lasar da
handlingsplanen uppdateras.

Skolans larare har deltagit i utvardering av
utkastet till foreslagna kriterierna for slutbedomningen i grundlaggande utbildning. Man
kan bekanta sig med denna publikation (pa
finska)

Skolhälsovården

https://karvi.fi/app/uploads/2020/03/
KARVI_0720.pdf

Move

PISA
PISA (Programme for International Students
Assessment) ar OECD-landernas gemensamma forskningsprogram som producerar
information om utbildningens niva och resultat samt om inlarning som sker utanfor skolan
i en internationell referensram.
I PISA utvarderar man vart tredje ar kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och lasforstaelse hos ungdomar i aldern 15 ar. I
undersokningen utreds hur val 15-aringar
beharskar nyckelfardigheter med tanke pa
framtiden, vilka faktorer som paverkar dessa
fardigheter samt hur fardigheterna utvecklas
med tiden. I PISA utreds aven attityder och
fardigheter som stodjer inlarningen.

Skolhalsovarden genomfor omfattande halsokartlaggningar i arskurserna 1,5 och 8.

Move ar ett nationellt datainsamlings- och
responssystem avsett for arskurserna 5 och 8
i den grundlaggande utbildningen kring den
fysiska prestationsformagan. Lararna i gymnastik har ansvarat for genomforandet av
Move.

Hälsa i skolan
Lasaret 2018-2019 genomfordes den riksomfattande longitudinella undersokningen Halsa
i skolan bland eleverna i arskurserna 4-5 och
8. Resultaten presenterades av koordinator
for halsoframjande i Vasa stad Tarja Paikkala
vid ett lararmote. Skolans elevvardsteam och
elevkarsstyrelserna har processat resultaten.
Foraldraforeningen i arskurserna 7-9 planerade in foraldrakvallar med inbjudna forelasare kring teman ur resultaten.

I PISA 2018 mattes framst elevernas lasforstaelse. Vid ett lararmote i februari holls ett
”seminarium” kring temat PISA och lasfardighet. Under seminariet gav forskare från Fakul77

TEA-viisari

Ämnesvisa nationella utvärderingar

Institutet for halsa och valfard (THL) genomfor arligen omfattande undersokningar for att
kartlagga hur val skolan fullfoljer sina mangfacetterade uppdrag. Resultaten finns bland
annat pa TEAviisari. Dar beskrivs den halsoframjande verksamheten och hur skolorna
nar uppstallda resultat.

Vara larare i bland annat matematik och
sprak bestaller arligen och genomfor nationella amnesvisa utvarderingar for att sakerstalla elevernas niva i laroamnena.

Interna utvärderingar
Utover de nationella och internationella utvarderingarna genomfor utvarderingar av
olika slag ofta gallande skolans verksamhetskultur.

Skola i rörelse
Projektet skola i rorelse avslutades nationellt
for den grundlaggande utbildningen och redovisades for skolans del under hosten. Projektet har mojliggjort bland annat inforskaffningar av redskap som motiverar eleverna till
att fysiskt rora pa sig mera under skoldagarna.

Var tillhorighet till Abo Akademi marks ocksa
i form av de undersokningar lararstuderande
genomfor i klasserna i anslutning till sina kandidat- och magisterstudier. I dessa undersokningar deltar bade elever och larare.

Fotboll. Foto: EBK.
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NYBÖRJARENHETEN
Alla barn som gar i var skola ska fa en trygg
och bra skolstart och vi vill att alla far sa goda
kunskaper och fardigheter som mojligt. Darfor satsar vi inom nyborjarenheten pa att ge
eleverna goda baskunskaper. Vi vill ocksa
skapa en stabil och hallbar grund for ett livslangt, nyfiket larande. Lasarstemat ”Hallbart
larande” ar det som genomsyrat all var verksamhet. Det ar viktigt att vi alla lar oss ta ansvar saval for var skolgang som for vart larande. Detta att ta ansvar har accentuerats
under varterminen nar vi alla har fatt overga
till distansundervisning. Da har det ocksa visat sig att vara elever i det stora hela haft de
digitala fardigheter de behovt for att kunna
tillgodogora sig en undervisning som har helt
andra yttre ramar an den vi ar vana vid.
Under lasaret har larmiljoerna varit manga
for vara nyborjare. Vi har hallit till i skogar,
parker och olika idrottsarenor samt varierande utrymmen inomhus, for att inte tala om
de digitala larmiljoerna. Eleverna har aven
tagit del av Vasa stads mangsidiga kulturutbud t.ex. genom att besoka museer och stadsbiblioteket. Vi hade aven en folkmusikworkshop med musikerna Johanna Lonngren och
Marianne Maans. Da fick eleverna bl.a. prova
pa att spela kantele och fiol.
Vi som jobbar inom nyborjarenheten tycker
att det ar viktigt att starka kanslan av gemen-

Lunchpaus i skogen på utedagen. Foto: Laura Olesen.
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skap bland de yngsta eleverna i skolan. Darfor har vi haft klassoverskridande verksamhet under flera temadagar. Under den andra
skolveckan hade vi en ”Lara kanna dag” och
senare under terminen var det bl.a. friidrott
och FN:s barnkonvention som var temat. Infor julen deltog vi i en internationell pysseldag som planerades av vara utlandska studerande.
Rorelse och motorik ar nagot som vi betonar
inom var enhet. En gang i veckan traffas enhetens elever och inleder dagen med en uppskattad rorelsestund, ”Roris”. Vintervadret
var inte riktigt pa var sida detta lasar, men vi
fick mojlighet att besoka ishallen nagra
ganger. Forsta gangen fick alla klasser undervisning av en av juniortranarna fran Vasa
Sport, och det uppskattades mycket. Nagra
klasser hann aven utnyttja den lilla skidsno
som fanns.
Vi har varit manga i var enhet under aret: 121
elever fordelade pa 7 klasser, larare, assistenter, medfostrare och studerande. Vissa klasser samarbetar ofta kring utedagar, och i 2 ac
har eleverna arbetat tillsammans i flexibla
grupper over klassgranserna sa gott som hela
lasaret, och detta har gagnat larandet pa
manga satt. Inom enheten har vi jobbat med
storre amnesovergripande temahelheter och
upptackt olika fenomen. Larandemalen for de

Foto: Johanna Räihä-Jungar.

Culture day. Foto: Annika Collander.

Läsning. Foto: Annika Lassus.

olika laroamnena har synliggjorts infor varje
ny temahelhet. Exempel pa teman har varit
Alfons Aberg, vanskap, kroppen, rymden och
Lasse-Majas detektivbyra.
Det kanns markligt att blicka tillbaka pa ett
lasar som varit sa annorlunda. Larare, assistenter, studerande och elever jobbade pa
som vanligt och sa plotsligt med bara nagon
dags varsel drabbades var vardag av coronahotet. Vara elever hade ratt sa goda digitala
fordigheter redan fore corona, men varenda
en i var enhet har verkligen fatt gora stora
digitala kliv denna vartermin. Aven nu vill vi
anda satsa pa ”det vanliga”, namligen baskunskaper och trygghet. Eleverna jobbar med
hjalp av sina larplattor pa Seesaw och alla
klasser traffas flera ganger i veckan pa Zoom,
nagot som verkligen varit vardefullt i en tid
som denna. Oavsett de yttre forhallandena vill
vi fortsatta att varna om och ta hand om
varandra.

Folkmusikworkshop. Foto: Annika Collander.

Friidrott på Karlsplan. Foto: Annika Collander.

Skridskoåkning med Vasa Sport.
Collander.

Foto: Annika
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PÅBYGGARNA ÅK 3-4
Välmående och styrkor hos våra elever.
I ak 3 har eleverna tva arsveckotimmar i religion. Enligt laroplanen presenteras religionens uppdrag som att b.la stodja den enskilda
elevens sjalvkannedom, sjalvaktning och utveckla elevens livskompetens. Inom ramen
for elevens emotionella och helhetsmassiga
valbefinnande, beslot vi i 3AC att under varterminen jobba med positiv psykologi under
den ena veckotimmen i religion. Synsattet
inom positiv psykologi ar att starka elevens
styrkor och goda sidor.
Genom kontinuerligt arbete med positiv psykologi kan vi, enligt forskningsresultat, starka
och utveckla elevernas psykologiska resurser
och styrkor. Vi stravar efter att oka elevernas
medmansklighet, deras upplevelser av mening och engagemang, samt starka deras formaga till kreativ problemlosning vid utmaningar i livet.
Eleverna fick jobba med att hitta sina styrkor
och anvanda dem. En packe med styrkekort
har spelat en viktig roll under lektionerna. I
Klass 3AC på artkännedom i Sandviksparken.
Foto: Martina Wilhelms.

Övre: Talraden övas tillsammans här. Foto: Martina
Wilhelms.
Nedre: Formativ utvärdering i klassen. Foto: Martina
Wilhelms.

grupperna ovade eleverna sig pa att anvanda
styrke- och kanslosprak. Egenskaper som
samarbetsformaga, ledaregenskaper och nyfikenhet har ocksa ovats i olika typer av paroch gruppovningar. Dessutom har vi stravat
till att oka elevernas tro pa sin egen formaga
samt diskuterat formagan att komma igen
efter motgangar.
Martina Wilhelms och Jenny Teir

Röris – glädjen i att röra på sig
Roris ar ett rorelseprogram for barn som har
utarbetats av Friskis&Svettis i Sverige. Folkhalsan har fatt rattigheter att utbilda Rorisinspiratorer i Svenskfinland. Tanken med
Roris ar att det ska ge ny energi och hoja pul82

Till vänster: 3AC på cykeltur i Vasklotskogen Foto:
Martina Wilhelms
Nere: Aktiviteter i salen. Foto: Martina Wilhelms.

sen hos barnen men ocksa trana deras motorik, kroppsmedvetenhet och koncentration.
Man ror sig till musik med ett forkoreograferat program. Det ar latt att ha Roris bade inne
och ute, sjalv foredrar jag att vara utomhus i
friska luften.
Det har sedan flera ar tillbaka varit som tradition for nyborjarenheten (ak F-2) att ha Roris
for hela enheten minst en gang i veckan. Nar
jag borjade arbeta pa Vasa Ovningsskola ar
2017 fick jag mojligheten att ga Roris 7 utbildningen och har sedan dess dragit Roris for
nyborjarna. Att starta dagen med att fa rora
pa sig tillsammans med andra till bra musik
ger goda forutsattningar for inlarningen under skoldagen. Det har lasaret borjade jag

fundera pa mojligheten att satta in Rorisstunder for de aldre eleverna ocksa. Det borjade med en Roris-rast for ak 3-6. Under
dessa raster kom det snart upp elever till mig
som ville onska musik och sjalva leda dansen.
Sa smaningom blev det en tradition att jag
forst drar nagra danser och sen ger jag over
befalet till eleverna och flyttar mig sjalv till
gruppen som dansar med. Gladjen man ser
hos eleverna och som man kanner sjalv under
dessa pass gar inte att beskriva med ord.
Efter sportlovet satte vi aven in en till Rorisstund. Nu blev det for ak 3-4. Eleverna i arskurserna 3-6 borjar alltid morgonen med tva
lektioner som endast skiljs at av en fem minuters forflyttningsrast. Roris-stunden blev in-

Bildkonst i 3A. Foto: Martina Wilhelms.
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satt pa en sadan och da kniper vi aven nagra
minuter av den andra lektionen. Tanken var
att ge eleverna mojligheten att rora pa sig och
starka deras studieformaga. De klasserna i ak
3–4 som haft mojlighet har kommer ut pa en
Roris-stund en gang i veckan.
Vi vill bidra till en skola i rorelse och ge eleverna mojlighet att kanna gladjen i att rora pa
sig!
Pia Kilkanen

Möjlighet till kulturupplevelser
Fran Vasa stads sida har man under lasaret
erbjudit kulturaktiviteter for elever. Museipedagog Zara Hinders har informerat om guidade tillfallen eller pedagogiska program som
ordnats vid nagot av stadens museer och vid
Tikanojas konsthem. En mojlighet att fa kulturen att flytta in i klassrummet ar att lana
kappsackar! De innehaller bilder och foremal,
med vars hjalp man kan bekanta sig med Vasa
stads historia eller allman konsthistoria, fa
smakprov pa olika samlingar vid museerna
eller lasa om djur och natur.
Eleverna har ocksa besokt Vasa stadshus och
fatt mojlighet att lyssna till Vasa stadsorkesters generalrepetitioner. Notforvaltare Jaakko
Kortesharju har inbjudit skolklasser och
ocksa presenterat konsertprogrammet pa
forhand. En konserthelhet kan ju vara ganska
lang, speciellt ur en elevs synvinkel, sa vi har

getts mojlighet att smyga ut da vi anser att vi
har lyssnat klart. Givande tillfallen i en anrik
miljo!
Bibliotekspedagog Jessica Peltoniemi vid Vasa
stadsbibliotek har under lasaret arrangerat
bokprat med elever och hjalpt oss hitta lamplig litteratur. Da det galler skonlitteratur har
bland annat Laslustambassadorerna, ett projekt mellan kl 8b och kl 3-4b, haft stor nytta
av samarbetet med biblioteket.
Det ar viktigt att skapa och uppratthalla kontakt till enheter som pa ett fortjanstfullt satt
ger skoldagen mervarde. Det ar ofta gangavstand, det ar gratis och vi kan ge eleverna en
upplevelse. Vi tackar och tar emot!
Gun-Britt Kull-West

Hålla och skapa kontakter
Klass 3-4En har under lasaret bade skapat
och uppratthallit kontakter med elever bade
inom och utanfor Norden. Inom ramen for
framst modersmal och litteratur har vi samarbetat med jamnariga elever i Svendborgsskole
utanfor Odense, Danmark. Klassens larare
Alexander Andreas Herum efterlyste under
hosten en svensksprakig samarbetspartner
via Norden i skolan. Tillsammans planerade vi
larare teman vi gemensamt ville genomfora
tillsammans med vara klasser under varterminen.

Klass 3A jobbar koncentrerat och njuter i sitt nyinredda klassrum. Foto: Martina Wilhelms.
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Speciallärarnas studiebesök vid Sirkkala skola.
Foto: Lena GrahnSöderström.

Malet for vart samarbete och var grannspraksundervisning har bland annat varit att
fa eleverna att utveckla en kompetens att forsta grannspraken. Malet har inte varit att de
skall lara sig tala eller skriva pa det andra
spraket, men att de blir varse om att de besitter en viss grannsprakskompetens.
Genom kontakten utvecklar eleverna sina
receptiva kompetenser; hor- och lasforstaelse. Forhoppningsvis skapas en positiv attityd till de andra nordiska grannspraken.
Eleverna har under samarbetet bland annat
presenterat sig sjalva och sina skolor via filmer och brev. 3-4En har gjort sina pa svenska
och eleverna vid Svendborgsskole pa danska.
Brevvaxlingen har fortgatt aven efter att skolorna i bagge lander overgatt till distansundervisning.
I varterminens planering ingick aven skrivandet av varsin Atlantbib-bok, som vi sedan
skulle hjalpas at med att oversatta till respektive sprak. Om distansundervisningen fortgar,
genomfors detta troligen under en senare
tidpunkt.
Forutom med Svendborgsskole i Danmark,
har klassen aven hallit kontakt och samarbetat med John Thomas Elementary School i
Nebraska, USA.

Vi stöder tillsammans
Det pilotprojekt (Vi stoder tillsammans – Tuetaan yhdessa) kring samundervisning som
inleddes varen 2019 tillsammans med FPV
fick en fortsattning under varens grundpraktik. Den har gangen i en mera omfattande
form. Kristina Strom och Christel Sundqvist
holl en kompletterande forelasning for kollegiet och Christel for klass- och speciallararstuderande for att forbereda alla pa upplagget.
Alla speciallararstuderande fick denna gang
mojlighet att samundervisa med klass- och
amneslararstuderande i syfte att starka samundervisningens roll i speciallararutbildningen. Skolans overgang till distansundervisning
mitt under praktikperioden ledde till att vissa
samundervisningssekvenser inte kunde genomforas i klass. Infor varens praktikperiod
akte Elin Lonnkvist, Susanna Stenbacka, Sofia
Mietala och Lena Grahn-Soderstrom till Abo
for att fa inspiration och ta del av hur skolorna dar forverkligar samundervisningen.
Speciallararna besokte Sirkkala skola och
Turun normaalikoulu.
Lena Grahn-Söderström

Anna-Brita Slotte
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UPPFÖLJARNA ÅK 5-6
Inom arskursen 5-6 arbetar fem larare och
115 elever. Klasserna ar 5a med lararen Pia
Valkeakari, 5-6en med Heimo Oksanen. 5-6c
med Henrik Friberg, 6a med Minna Rimpila
och 6b med Kaj-Ove Ahlmark. Utover dessa
jobbar speciallararen Elin Lonnqvist med eleverna samt elevassistenterna Lena Granback
och Andreas Sundin.
Enheten 5-6 stravar till att halla fokus pa nyfikenhet och positivt forhallningssatt till kunskap och inlarning. Vi jobbar for att starka
skolgemenskapen genom aktiviteter och samarbete samt arbetar malmedvetet med att
bibehalla basfardigheter och gott sprak i alla
sammanhang.
Aret har varit exceptionellt pa manga satt.
Vintern, som aldrig kom, begransade vara
tankta vinteraktiviteter och varens Coronapandemi stallde in stora handelser som vi
forberett och sett fram emot en lang tid. Det
storsta bortfallet av evenemang, som eleverna
langtat, efter ar ”Foretagsbyn” som skulle ha
agt rum i april.

Aktiviteter under läsåret:
AUGUSTI. Utedag. Vi inledde läsåret med
en gemensam utedag i ”Batparken”. Tanken
med dagen ar att eleverna ska umgas over
Lägerskola på Piispala. Foto: Minna Rimpilä.
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klassgranserna samt samarbeta och rora pa
sig.
Piispala. Klasserna 6a och 6b akte pa en gemensam lagerskola till Lagercentret Piispala i
Kannonkoski. Lagerskolan uppfyllde alla forvantningar och eleverna fick prova pa nya
saker och skapade minnen for livet. Tanken
ar att alla elever i ak 5-6 har mojlighet att
besoka lagercentret under sin skolgang.
Rusmedelsparkering. Raide rf:s skolbesok
innebar diskussion och ett begrundande av
arenden ur ett elevorienterat perspektiv. Under lektionerna diskuterar representanterna
fran Rusmedelsparkeringen mangsidigt vilken paverkan rusmedelsanvandningen har pa
bl.a. sociala relationer, pengaanvandning,
halsa och ovrig livshantering. Foreningen
skraddarsyr sina lektioner enligt skolornas
onskemal.
SEPTEMBER. Gårdsfesten. Skolans traditionella arsfest ordnades i slutet av september. Det ar trevligt att konstatera att vara
elever deltar trots att de medverkat redan
manga ar. Gardsfesten erbjuder samvaro och
en kort presentation av verksamheten och
personalen. Foraldraforeningen star for korvgrillning och ”Ovis-huppare” forsaljning.
NOVEMBER. Röris-vecka. Under v.46 fick
vara elever delta i extra insatta Roris-

Samarbetsövningar på lägerskolan i Piispala Foto: Minna Rimpilä.
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tillfallen pa skolgarden vilka ordnades av Abo
Akademi och motionsansvariga Anki Stenkull
-Aura.
DECEMBER. Culture Day. Den internationella ”Culture Day” ar ett aterkommande program pa arskurserna 5-6. Utlandska studerande ordnar program pa sitt eget modersmal for vara elever. Programmet varierar och
eleverna far ta del av mangsidiga inslag fran
varldens alla horn.
Lucia. Under julfesten stod enheten for ett
vackert och minnesvart Lucia-framtradande.
Arets Lucia var Asta Sharma fran klass 6 en.
(LUCIA-foto)
JANUARI. Trettondag Knut. Enligt tradition dansar hela skolan ut julen i festsalen. Ett
uppskattat tillfalle som innehaller samvaro,
gemenskap och skratt.
Botniahallen. Skolan ar en arena dar alla barn
och ungdomar kommer i kontakt med motion
och idrott. Darfor stravar vi att ordna en akti-

vitetsdag med rorelse som tema varje termin.
Tanken ar att vara elever ska fa testa pa roliga
aktiviteter tillsammans. I dagen deltar enhetens klasslararstuderande. De ansvarar for
program och aktiviteter.
FEBRUARI. Heureka Pop-Up. Personal fran
Heureka besokte skolan och vara elever fick
ta del av intressanta experiment och laborationer.
MARS-MAJ. Corona-situationen. Den absurda
situationen som Corona-pandemin orsakat i
skolvardagen har praglat oss markbart.
Manga fina tillstallningar inhiberades och
elevernas besvikelse gick inte att ta miste pa.
Det tacksamma for oss i Vasa ovningsskola ar
att digitaliseringen ar valutvecklad och vara
elever har egna larplattor att tillga.
Att fa atervanda till skolan var en lattnad for
eleverna och lararna. Bada uppskattade att fa
fysiskt traffas igen i mitten av maj.

Lucia 2019 var Asta
Sharma. Foto: EBK.
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ENGELSKALINJEN
Traditioner; de som kunde genomföras och
de som distansundervisningen omöjliggjorde.

Det har blev lasaret da vi pa engelskalinjen
endast kunde genomfora en del av vara planer
och traditioner. Under hostterminen forlopte
det mesta helt normalt. Det blev bade
”Culture Days”med 1-6En och vara utlandska
utbytesstuderande, ”Walk in the Woods” vid
Degertrask med alla elever och larare i 1-6En
och ”Christmas carols” vid Dragnasbacks
kyrka med saval elever, familjer och larare.
Till var stora gladje stallde Mikael PennanenDahlback upp och hjalpte till med att ackompanjera till julsangerna. Han initierade aven
iden om att ova in ett vuxeninslag i programmet till nasta ar.

Arets temafest, med temat ”Fame”, var planerat att firas med program och maskerad i
medlet av mars. Elevgrupperna hade redan
hunnit ova pa sina program, malat en del kulisser och samlat ihop ”props”, innan distansundervisningen satte stopp for vara planer. –
Kanske det var det vi larare anade med vart
temafoto i hostas, nar vi lyfte fram ”fame and
fake news”. Vi aterkommer till arets tema pa
nytt nasta lasar.
Eleverna fran var engelska partnerskola i
Great Rollright, Oxfordshire, hade planerat in
arets Vasabesok till medlet av maj. Av forklarliga orsaker blev aven detta inhiberat. Detta
ar forsta gangen i vart 13-ariga samarbete,
som vi varit tvungna att avboka arets traff och
lagerskola.
Detta lasar var engelskalinjens 29. verksamhetsar. Nasta lasar ser vi fram emot det 30.
lasaret med engelskalinjen vid Vasa ovningsskola. Forhoppningsvis ett helt lasar dar nya
planer och aven traditioner gar att genomfora.
Hålla kontakten och skapa nya kontakter
Nar distansundervisningen inleddes, forsokte
vi hitta ett satt att uppratthalla kontakten
mellan lasfaddrarna i 1-2 En och 5-6En. Vi
anvande oss av Zoom dar vi anvande oss av
mojligheten till breakout rooms dar eleverna

Christmas carols. Foto: Heimo Oksanen.

Engelskalinjens
personal. Foto:
Airaksinen.
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infor filmandet, som Andreas Sundstedt
hjalpte oss att genomfora. Vi ville fa en battre
ljudkvalitet an vad vara Ipads klarade av och
han hade utrustningen. Arbetet togs pa
storsta allvar av eleverna da de visste att det
fanns en verklig mottagare, som skulle fa ta
del av deras arbete.

Linda Liukas besökte Fakulteten och eleverna
på engelskalinjen fick delta i workshop med
henne. Foto: Heimo Oksanen.

kunde traffas virtuellt med sin lasfadder i par
eller smagrupp. Pa detta satt kunde vi uppratthalla den sociala kontakten under hemmaperioden. Eleverna och foraldrarna uppskattade mycket denna mojlighet.
Aven foraldramotet i 1-2En holls via Zoom.
Klass 3-4En har under lasaret uppratthallit
kontakten med Meghan Sughroue, som under
foregaende lasar var utbytesstuderande fran
USA och da genomforde en del av sin praktik
vid Vasa ovningsskola. Meghan foljde da med
och sag hur klassen arbetade med ett litteraturprojekt inom ramen for amnet engelska.
Ide’n till ett fortsatt samarbete foddes nar
Meghan borjade sin lararkarriar vid John Thomas Elementary School.
Under samarbetet har eleverna presenterat
sig sjalva och sina skolor via film och brev.
Eleverna planerade, skrev manus och ovade

Samarbetet har aven fokuserat pa ett gemensamt litteraturprojekt, med utgangspunkt i
Anne Fines bok Bill’s New Frock. Litteraturprojektet utmynnade i manga ivriga diskussioner och fragestallningar, korta filmklipp
med fragor och presentationer over delmoment i arbetet.
Ramen for ett fortsatt samarbete mellan
Nebraska och Finland och ett nytt litteraturprojekt lasaret 2020-2021 har redan gjorts.
Forutom samarbetet med John Thomas Elementary School har klassen aven samarbetat
och upprattat en kontakt med Svendborgsskole i Odense, Danmark.
En grupp elever i 5-6En hade mojligheten att
jobba kring artificiell intelligens tillsammans
med Linda Liukas, forfattare och kodningslarare fran Helsingfors. Eleverna fick material
av Linda som de sedan kunde anvanda i klassen for att beratta at sina klasskamrater om
artificiell ingelligens. En mycket vardefull
upplevelse.
Hillevi Honga-Oksanen, Heimo Oksanen, AnnaBrita Slotte

Heimo Oksanen
undervisar i ett tomt
klassrum på distans.
Foto: Kommuntorget/Johannes Tervo.
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GRUNDSKOLAN 7-9
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KLASSFÖRESTÅNDARNA
Tack alla elever, vardnadshavare och kollegor
for detta lasar 2019-2020! Det har varit ett
speciellt ar minsann. Hostterminen inleddes
traditionsenligt med introdagar, de nya
7:orna med klassforestandarna Susanna Stenbacka, Johnny Sandsten och Thomas Friman
fick ta del av det program som vaneleverna
och deras handledande larare Heidi Hakans
hade planerat. Årskurs 8 med klassforestandarna Ånna Norrback, Katrina Åkerholm och
Eva Ramstedt samt ak 9 med Kasper Hiltunen,
Sandra Bernas och Johanna Hogholm hade
aven de arskursvisa aktiviteter. Vem hade
kunnat ana att vi detta lasar inte kunde avsluta med friluftsaktiviteter, som traditionen
bjuder.
Vi i klassforestandarteamet vill dela med oss
av nagra ogonblick fran lasaret:

Årskurs 7
Hosten 2019 bekantade sig eleverna i arskurs
7 med det nya stadiet och de nya klassammansattningarna. Klasstimmarna bestod av

lara-kanna-ovningar samt en hel del information om periodsystem, scheman, utrymmen
och genomgangar av Wilma. Eleverna larde
sig snabbt! Under en eftermiddag i oktober
gick hela arskursen, pa ca. 70 elever, en promenad tillsammans till Sandviken dar
vi bl.a. dansade Letkis-Jenka till dragspelsackompanjemang och lekte lekar.
Eleverna deltog ocksa i ar i Smokefreetavlingen ÅNTI NKTN, som arrangeras av foreningen for forebyggande rusmedelsarbete (EHYT r.f.) under tiden 1.10.201927.2.2020.
Planeringen
av
klassernas
lagerskola
vid lagerskolomradet Klippan i Munsala har
kommit fint igang. Vi har aven erhallit stipendiemedel ur Lisi Wahls stiftelse for dessa
tva
dagar,
31.8-1.9.2020.
Onsdagen
den
18.3
inleddes
distansundervisning p.g.a. laget med koronaviruset Covid19. Hela den grundlaggande utbildningen
atergick till narundervisning fran 14.5.

Årskurs 7 samlade i samband med skolstarten augusti 2019. Foto: klassföreståndarna.
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Höstens friluftseftermiddag bjöd på underbara utsiktsmöjligheter. Foto: Kasper Hiltunen.

93

Årskurs 8
Årskurs 8 tillbringade tva lagerskoldagar vid
Klippans lagergard i Munsala 26-27.8.2019. Vi
anlande redan pa mandag formiddag och avslutade lagerskolan pa tisdag eftermiddag.
Under de tva lagerdagarna anordnades ledda
programpunkter men det fanns aven tid for
eleverna att umgas tillsammans utan strukturerat program. Forutom att eleverna klattrade
i Klippans hoghojdsbana, anordnades det
olika lekar och smatavlingar med fokus att
starka grupptillhorigheten ytterligare.
Vi hade turen att fa sommarvarmt vader, bastun var varm och eleverna simmade. Klippan
serverade oss god mat och upplevelsen var
alltigenom positiv – det enda eleverna kla-

gade pa, var att lagerskolan tog slut alldeles
for tidigt.
I november var det dags for attorna att borja
ova infor det traditionella Luciataget. Det blev
sedan en stamningsfull Luciamorgon i decembermorket da hela arskursen deltog med
skonsang som tarnor, stjarngossar och tomtar. Darefter foljde ett luciaframtradande i
Åcademills fullsatta sal.
I december fick ak 8 ta del av Konsttestarnas
forsta kulturbesok genom pjasen en Spelman
pa taket pa Wasa teater. Vi sag ocksa fram
emot det andra besoket i Helsingfors i maj
men p.g.a pandemin, uteblev tyvarr baletten
Cow.

Årskurs 9
Eleverna i arskurs 9 har haft ett minnesvart
lasar, som bland annat innefattat en traditionsenlig sjalvstandighetsdagsmottagning pa
Vasa stadshus den 5 december, dar stadsdirektor Tomas Hayry och fru Hayry som vanligt stod vardar. Den hogtidliga tillstallningen
forbereddes med dansovningar och en forelasning kring vett och etikett.
Den ovanliga varens undervisningsarrangemang innebar bland annat att niorna i ar inte
dansade varbal eller akte pa varutfard tillsammans i maj, men vi kan gladjas over att sammanhallningen i deras arskurs varit god under de tre ar som eleverna gatt i Vasa ovningsskola 7-9.

Ovan: stadsdirektör Häyry med hustru hälsar niorna välkomna till självständighetsbalen. Foto:
EBK.
Vänster: Niorna på självständighetsbal i stadshuset. Foto: EBK.
Höger: Åk 8 grillar vid Klippan, Munsala. Foto:
klassföreståndarna.
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Bilder från lägerskolan för
åk 8 på Klippan,Munsala.
Foto: klassföreståndarna.
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KOMPETENSVECKAN —
EN ÅRSKURSINTEGRERAD TEMAHELHET
Laroplanen betonar vikten av att eleverna lar
sig mångsidigå kompetenser som kravs i ett
samhalle i standig utveckling. Med kompetens
avses en helhet som bestar av kunskaper och
fardigheter, varderingar, attityder och vilja.
Kompetens innebar ocksa formagan att anvanda sina amneskunskaper och -fardigheter
och att agera pa det satt situationen kraver.
Vi behover saledes fundera over hur skolans
larmiljo och verksamhetskultur ska utvecklas
da synen pa kunskap och larande forandras.
De senaste lasaren har den helhetsskapande
undervisningen utvecklats i arskurserna 7-9
sa att eleverna numera studerar amnes- och
arskursintegrerat tillsammans i grupper under ledning av lararteam. Kompetensveckan
lasaret 2019-2020 genomfordes 5.3.202012.3.2020. Eleverna hade mojlighet att valja
bland foljande teman: Nyhetsteåmet, Identitet
och kultur, Spelutveckling, Our Plånet, Outdoor
Experience, Performånce, Bli din egen PT, Rymden, Hejårklåcken.

I laroplanen betonas larmiljons och kunskapspraktikens betydelse for ett larande
som ska kannas motiverande och meningsfullt. Under kompetensveckan ar det ovanligt
att eleverna sitter i raka bankrader och lyssnar till lararen. Eleverna engagerades bade i
planering och genomforande av veckans
skoldagar. Ofta skedde undervisningen utanfor skolan eller i specialinredda undervisningsutrymmen i skolan. Det har ocksa varit
vanligt med inbjudna gaster eller samarbete
med aktorer utanfor skolan. Eleverna inom
Bli den egen PT bekantade sig med några idrottsgrenar utanfor skolan och bjod in styrkelyftaren Fredrik Smulter som inspirator for
gruppens arbete.

Nyhetsteamet söker medarbetare. Foto: EBK.

Bli din egen PT. Styrkelyftaren Fredrik Smulter svarade på frågor om karriären som elitidrottare och
vad det var som motiverade honom. Foto: EBK.

Temat Outdoor Experience ordnades for
andra aret, men nytt for i ar, var att Ovningsskolan samarbetade kring ett LUKE-projekt
(Naturresursinstitutet) med fokus pa havsupplevelser. Tack vare extern finansiering
oppnades det upp for ett konkret samarbete
med Kvarkens naturskola och Sara KallFrojdo fanns med som en extra resurs. Under
temaveckan lag det stort fokus pa olika utomhusaktiviteter med bland annat orientering, issakerhet och vinterfiske, men eleverna
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fick ocksa lara sig om hur saljakt och fiske
gick till forr i tiden, de fick knyta knopar samt
gora kadsalva over oppen eld.
Hojdpunkten under veckan, var hajken som
gjordes till Sommaro fort. Under hajken lagade eleverna all mat utomhus i smagrupper
pa trangior och det var samarbete av storsta
vikt fran att lagga ihop koket, tills att allt var
fardigt diskat. Tillsammans gjorde de upp eld,
bar ved och holl liv i brasorna. Det behovdes
manga hander for att lagga upp halvplutontaltet och det kravdes dessutom en hel del kreativitet da marken var frusen och taltpinnarna
fick stort motstand av tjalen. Efter en heldag
utomhus med manga goromal var det mysigt
att sitta trangt runt kvallsbrasan och grilla
korv fore var och en krop ner i sina sovsackar.
Majoriteten av eleverna sov utomhus i vindskydd eller i talt, men det fanns ocksa en mojlighet att sova inomhus.

Team Performance skrev, redigerade och
framforde musikalen ”Don´t stop believin”
som avslutning pa kompetensveckan. En stor
del av lararna arbetade i samma konstellation
som i fjol och kunde konstatera att de hade
goda erfarenheter av att planera for kreativa
processer. Elevgruppens arbete kan sammanfattades i en beskrivande elevkommentar dar
hen sager att hen inte upplevt att ens proffsiga teatermanniskor lyckats skapa nagot sa
lyckat som Performancegruppen gjorde pa en
vecka.

Outdoor
Experience.
Foto: EBK

Via videon kan du bekanta dig med elevernas
upplevelser fran veckan med Outdoor Experience
https://www.facebook.com/
vosgrundskola/
videos/220822215652654/?t=11
Tack till Kvarkens naturskola och LUKE for
samarbetet - vi hoppas vi far nya, liknande
mojligheter.
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Övre: Don’t stop believing. Foto: EBK
Nedre: Performance. Foto: EBK

Performance. Foto: EBK
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Inom teamet Identitet och kultur bekantade
eleverna sig med olika kulturella identiteter
genom bland annat traditionella matratter.

Spelutvecklingsgruppen holl till i Makerspacet och de fardiga spelen testades av eleverna som besokte utstallningarna under
massan den avslutande dagen.

Kulturella identiteter genom traditionella maträtter.
Foto: Pamela Backholm.

Under veckan forskade elevgruppen i finlandarnas identitet och under avslutningsmassan bjod eleverna pa ragbrod med lingonsylt.
Ått ragbrod och lingonsylt ar viktigt for finlandare hade man kommit fram till i den
undersokning som gjordes ute bland befolkningen i Vasa stad.

Spelutveckling. Foto: EBK.

De flesta av teamen beaktade skolans
lasarstema Hallbart larande i sina forskningar. Our Planet lyfte speciellt upp temat hallbar
utveckling och klimatfragorna. Speciellt markbranderna i Åustralien intresserade nagra
elever som virkade pasar till kanguruungar.
Ått rensa bort plast ur haven utmanade en
annan elevgrupp.
Denna var var det planerat att Stafettkarnevalen skulle ha ordnats i Vasa. Tyvarr inhiberades det populara finlandssvenska skolidrottsevenemanget pa grund av Corona-krisen. Det

Rågbröd och lingonsylt uppfattas
som traditionella rätter av Vasaborna. Foto: EBK.
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var en stor besvikelse for i ar hade eleverna
satsat extra stort pa hejarklacken och darfor
fanns ett Hejarklacksteam som hade planerat
sanger, ramsor och utstyrsel for att kunna
vinna Stafettkarnevalens hejarklackstavling.

Vissa forskningsuppgifter har genomforts
under flera ar och blivit sa populara att de
hanger med fran ar till ar. I Rymden-teamet
har eleverna i ar ocksa konstruerat tryckluftsraketer och tavlat om den basta konstruktionen. I ar utfordes provuppskjutningarna pa
kaserntorget och den langsta raketen flog
manga meter.

Our Planet lyfte speciellt upp temat hållbar utveckling och klimatfrågorna. Foto: EBK.

Nyhetsteamets journalister arbetade hela
kompetensveckan med att intervjua, filma och
dokumentera fran de olika teamens arbeten.
De larde sig en hel del nytt om journalistyrket.
De larde sig en hel del matnyttigt av Vasabladet och YLE som kom pa besok for att dela
med sig av sin yrkeskunskap.
Nyhetsteamet publicerade nyheter flera
ganger om dagen pa sitt Instagramkonto
#vosnyhetsteamet. Som avslutning pa veckan
hade teamet en direktsandning. Den sandningen kan man ta del av via skolans Youtubekanal.
Nyhetsteamets direktsandning 11.3.2020:
https://youtu.be/nEPNe9h1FbY
Under Kompetensveckan genomforde amneslararstuderande en del av sin praktik inom
kompetensveckan. Var larare Ånna Norrback
som varit involverad i Idemo-projektet som
bland annat forelasare fordelade lararstuderandena i temagrupperna och holl kontakt
med lararstuderandena via larplattformen
Moodle. Idemo ar ett projekt knutet till
Undervisnings- och kulturministeriet inom

Övningar med hejarklacken inför Stafettkarnevalen som inte blev av. Foto: EBK.
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Nyhetsteamet in action. Foto: EBK.
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Ämneslärarstuderande hade en viktig roll under kompetensveckan och har uppskattats av både lärare
och elever. Foto: EBK.

vilket man utvecklar en amnesovergripande
pedagogik som baserar sig pa samverkan och
demokratifostran. Åven lararstuderandenas
utvardering och reflektioner av kompetensveckan finns i Moodle. I kommentarerna
framgar att lararstuderandena upplevt delta-

gandet i Kompetensveckan positivt. Det har
gett studerandena mojligheter att delta i laroplanens helhetsskapande undervisning och
de har kommit med fina utvecklingsforslag
infor nasta lasar.

Jennie Ahti och Thomas Ahti som
tränar i föreningen Rolling uppträdde på Bothnia Learning Hubs
avslutningsseminarium. Foto : EBK.

Samarbete med Vasaregionens idrottsakademi
Vara elever i arskurserna 8-9 har haft mojlighet att
kombinera idrott och studier via skolans samarbete
med Vasaregionens idrottsakademi. Under lasaret
har 29 elever varit antagna till denna verksamhet.
Vara elever deltar i bland annat foljande grentraningar: Fotboll, ishockey, friidrott, simning och dans.
Traningsverksamhet for ak 8-9 ar en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet dar morgontraningen ar koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Koordinator for verksamheten i ak 7-9 ar
Jens Wallin.
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VÄNELEVERNA
Vanelevsverksamheten i vara Finlandska skolor ar ett initiativ av Mannerheims barnskyddsforbund. Verksamheten inleddes aret
1972 i Helsingfors och Esbo och har darefter
utvidgats till att idag om-fatta ca 90 % av vara
finlandska skolor. Vanelevernas uppgift i skolan ar att hjalpa och stodja nya elever
(vanligtvis pa arskurs sju) att bli bekanta med
skolan genom olika gemenskapsstarkande
verksamheter.
Vanelever valjs pa frivillig basis. Verksamheten varierar mellan skolor, men foljande punkter belyser det gemensamma uppdraget:
· Vanelever hjalper nya elever, sjuor och ovriga nykomlingar att lara kanna sina klasskamrater och bli bekanta med skolan
· Verksamheten ar forebyggande och skall
finnas till for att bland annat motverka mobbning och utanforskap
· Vaneleverna ar med och planerar, informerar om och ordnar olika tillstallningar
I april 2019 samlades eleverna i ak 7 for information om vanelevsverksamheten i var
skola. Under detta tillfalle fick samtliga 7:or
fylla i en enkat, dar de fick ta stallning till
vanelevsverksamheten. Åven de elever som
inte valde att stalla sig till forfogande fick
mojlighet att motivera varfor de inte kan
stalla upp. Ålla skulle ocksa rekommendera
elever fran ak 7 som de ansag kunde passa
bra for uppdraget.
Foljande 12 elever i arskurs 8, vid Vasa ovningsskola, har utbildats och verkat som
vanelever under lasaret 2019-2020: Laura
Borgmastars, Sara Heikius, Helmer Jungar,
Enni Kinnunen, Fanny Lehtonen, Nea Lahdekorpi, Clarine Mutiganda, Joakim Pafs, Emrik
Simons, Liam Soderlund, Emil Westeraker och
Willy Wulff.
Vaneleverna traffades forsta gangen i april
2019, dar riktlinjerna for verksamheten drogs
upp. Vanelevsutbildningen har skett under
april- och maj manad och varje utbildningspass har omfattat 3.5 h. Utbildningen fortsatte
darefter under hosten 2019. Vanelevsutbildningen tar fasta pa foljande:
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· Vaneleven som rollmodell
· Ånsvar och overenskommelser
· Kommunikation och sjalvkansla
· Ledarskap och hur hantera utmaningar
· Hur hantera mobbning och utanforskap
Vaneleverna har under varen och hosten
2019 deltagit i planering och genomforande
av:
· Vanelevsskolning tillsammans med elevhandledare Pamela Backholm och vanelevskoordinator Heidi Hakans
· Presentation av ak 7-9 for eleverna i ak 6
tillsammans med elevhandledare
· ”Snurrdagen-dagen” for ak 6
· Guidning och presentation av skolan i samband med foraldramote for vardnadshavare
till nya 7:orna
· Hostterminens introduktionsdag da de nya
ak 7 eleverna valkomnas
· Klasstimmar i ak 7
· Pepparkaksbakning for eleverna i ak 7-9
· En filmkvall for eleverna i ak 7-9
· VOS-disco for ak 7-9 (tillsammans med elevkarsstyrelsen)
Perioden med distansundervisning, som inleddes i de finlandska skolorna i mitten av
mars, har tyvarr medfort att en del av det
program som vaneleverna planerat in for
skolgemenskapen under varterminen inte
kunnat forverkligas enligt den ursprungliga
planen. Rekryteringen och utbildningen av
nya vanelever har ocksa flyttats fram och
kommer forhoppningsvis att kunna ordnas
under hostterminen 2020, mycket tack vare
att nuvarande vanelever lovat stalla upp som
extra resurs sa att aven de kommande eleverna i ak 7 kan valkomnas med en gemensam
introduktionsdag nar hostterminen inleds.
Heidi Håkåns

MAKERVERKSTAN
Slojdlararna Lars Broman och Kasper Hiltunen har jobbat vidare med projektet Makerverkstan. Syftet med projektet var att utveckla ett sa kallat makerspace, dit elever,
larare och lararstuderande kan komma for att
jobba med olika oppna projekt och laborationer som innefattar digitala inslag.

Om du vill veta mer om den nya larmiljon,
kan du lasa Hiltunens & Bromans artikel
”Makerverkstan - ett makerspace vid Vasa
ovningskola” som publicerades i mars i eboken ”Oppimis- ja toimintaymparistojen
kehittaminen harjoittelukouluissa”. Lank till
artikeln hittar du har:

Under lasaret har larmiljon anvants i amnesundervisning och i olika helhetsskapande projekt och lararfortbildning bland annat kring
programmering, robotik och spelutveckling.
Eleverna har utvecklat egna spel i programmet Scratch, byggt spelkontroller med MakeyMakey, designat glasogonbagar, tillverkat robotar med LEGO EV3 och 3D-printat olika
delar till sina slojdprojekt. For elever i ak 5-6
ordnades en klubb i Lego Mindstorm EV3 programmering, dar ett antal elever fick testa pa
att under nagra ganger bygga och programmera en robot. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Svenska folkskolans
vanner.

http://www.enorssi.fi/
oppimisymparistojulkaisu2020/mobile/
index.html

Projekt Makerverkstan. Foto: EBK.
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UNG FÖRETAGSAMHET (UF)
Karolina Wagar skrev pa ung foretagsamhets
hemsida angaende Corona :”Det som hander i
skolorna nu ar en ovning infor framtiden. Sa
har kommer vara barn att jobba. De kommer
att konfronteras av oforutsedda situationer
som kraver helt nytt tankande. Ått anpassa sig
till ovantade situationer och att kunna improvisera ar framtidens arbetslivsfardighet. Ått
hitta kreativa losningar pa problem och att se
mojligheter till utveckling i problem – det ar
foretagsamhet”.
I de flesta andra skolor i Finland ar ung foretagsamhet ett tillvalsamne. Sa ar det inte i
Vasa ovningsskola. Vi har Ung Foretagsamhet
som klubb. Fordelen med det arrangemanget
ar att alla som vill i 7-9 far delta. Nackdelen ar
att klubben ar pa eftermiddagen da eleverna
ofta har annat eget program. Detta lasar hade
vi rekordmanga elever som ville starta egna
foretag. 14 elever fullfoljde programmet.
Jag ar glad over att fa mojligheten att folja
eleverna i foretagsamhetsprocessen. Ingen-

ting gor mitt lararhjarta gladare an da ogonen
gloder hos ivriga unga. Har nedan ser ni en
bild pa vara ungdomar som deltog i Ung Foretagsamhetsmassan i Revellcenter 11.2.2020.
Stina Åhlmark, larare i Ung Foretagsamhet

Ovan: Ungt Företag på försäljningsuppdrag.
Vänster och nedan: Unga Företagare efter Företagsmässan i Rewell center.
Foton: Stina Ahlmark.
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ÄMNESVIS VERKSAMHET
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
Under lasaret har vi i modersmal och litteratur synliggjort lasarstemat ”Hallbart larande”
genom att i vart arbete ta avstamp i begrepp
som handledning, sjalvvardering och framtiden. Handledningen har fatt en stor roll i arbetet med texter, dar vi kontinuerligt reflekterar kring skrivhandledning. Som ett led i
utvecklandet av en skrivhandledningskompetens hos vara amneslararstuderande har de
sjalva fungerat som skrivhandledare. Bland
annat har de blivit tilldelade varsin fokuselev
fran arskurs 9 som de handlett individuellt i
samband med skrivandet av en musikvideoanalys som redovisats i form av en vetenskaplig text.
Sjalvvarderingen har konkretiserats i arbetet
med portfoljmetodiken, som vi i alla arskurser har arbetat medvetet med hela lasaret.
Eleverna har samlat allt arbetsmaterial i arbetsmappar. Vid lasarets slut har materialet i
arbetsmappen sedan omarbetats till portfoljer, da egna arbeten har renskrivits och utvar-

Elever i årskurs 7 fick författarbesök
av Eva Frantz. Foto: Sandra Bernas.

derats. I samband med portfoljarbetet har
eleverna dessutom loggat i loggbocker. Eleven
funderar da pa sitt arbete och beskriver vad
de upplevt och lart sig pa lektionerna och i de
olika sekvenserna.
Pa hosten deltog alla elever i arskurs 7 i ett
besok av den finlandssvenska forfattaren Eva
Frantz. Frantz berattade mycket medryckande om sitt skrivande och hur det kom sig
att hon blev forfattare. Flera elever berattade
efterat att de blivit lite sugna pa att nagon
gang skriva en roman.
Under aret har vi funderat pa det forgangna
och pa framtiden, och bland annat da skolans
elever deltagit i Osterbottens forsvarsgilles
arligt aterkommande uppsatstavling. Emma
Carlson (9b) belonades med 200 euro for
basta uppsats i klassen for svenska hogstadieelever for sin text ”Men vem ar du?”. Priset
mottog hon vid en hogtidlig ceremoni i regi av
Osterbottens forsvarsgille.
Framtiden och det hallbara larandet aktualiserades ocksa da det arbete som vi inom amnet utfor i olika digitala larmiljoer ytterligare
utvecklades i och med den distansundervisning som genomfordes under varen. Vi har
inom amnet kontinuerligt arbetat formativt
med digitala verktyg, t.ex. genom att ge respons pa texter digitalt i arbetet med delade
dokument (Ånkomsten). Vi arbetar ocksa
medvetet for att utveckla elevernas digitala
literacy, bade vad galler att lasa och producera digitala texter.
Ett litteraturprojekt som inte ar digitalt, men
som oppnar nya textvarldar ar projektet Laslustambassadorerna som skett i samarbete
mellan klasslarare Gun-Britt Kull-West pa
Vasa ovningsskola f-6 och modersmalslarare
Sandra Bernas. Elever i arskurs 3 och 4 har
traffat eleverna i 8b och last kapitelbocker
och skapat presentationstexter tillsammans.
Pa sa vis hoppas vi kunna inspirera till ett
framtida, hallbart lasande!
Klass 9b deltog i ett forfattarsamtal med den
finlandssvenska forfattaren Julia Wickholm pa
Helsingfors bokmassa den 24 oktober. Fyra
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elever fick pa forhand besoka Svenska teatern
i Helsingfors for att fa nodvandig skolning
infor den pirriga uppgiften, som genomfordes
med bravur. Hela klassen akte med buss ner
till Masscentrum och vi hade alla forberett oss
genom att lasa och arbeta kring Wickholms
ungdomsroman Olivia for alltid.
Klass 8a och 8c deltog ocksa i forskningsprojektet Pic(ture) me!, som utforskar arbetet
med bilderbocker och bildromaner i litteraturundervisningen. De arbetade med och tolkade bilderboken Hemma hos Harald Henriksson. Katrina Åkerholm fungerade inom
projektet bade som larare och som forskare.
PeD Heidi Hoglund var med i rollen som forskare.
Vi ar glada for de hallbara bokpaket vi i ar har
erhallit fran Lasrorelsen och Lisi Wahls stiftelse. De skonlitterara verken kommer under
kommande lasar att komma till anvandning i
vart klassrum. Åven Svenska modersmalslararforeningen r.f. har skankt oss inspirerande
undervisningsmaterial i form av kortpacken
Diktlek.
Elever intervjuade författare under bokmässan i
Helsingfors i oktober. Foto: Sandra Bernas.

Elever i 9b utgjorde en del av den intresserade
publiken under Helsingfors bokmässa i oktober.
Foto: Sandra Bernas.

Modersmalslararna deltog i Svenska modersmalslararforeningens seminarium Skonlitteraturens roll i svenskamnet pa Svenska litteratursallskapet den 8 november. Under den
stora lasdagen, Lasning gor skillnad, som ordnades pa FPV och VOS lordagen den 5.10 bidrog modersmalslararna dels med en parallellforelasning: Pic(ture) me! Visuell litteråtur
i undervisningen (Heidi Höglund, Katrina Åkerholm, Minna Enroth), dels med workshoppar:
Läsluståmbåssådörernå (Sandra Bernas, GunBritt Kull-West) och Pic(ture) me! Visuell litteråtur i pråktiken (Heidi Höglund, Katrina
Åkerholm, Minna Enroth).
Modersmalslarare Sandra Bernas har under
lasaret fortsatt arbetet i Utbildningsstyrelsens
arbetsgrupp for fornyandet av kriterierna for
slutbedomningen i amnet.
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SPRÅK
Finska
Hallbart larande i sprak innebar att vi under
lasaret arbetat for okad kontinuitet inom vara
kurser med check-ups for medveten inlarning,
formativ bedomning och tid for reflektion. Vi
har paborjat jobbet med larandemalen som
bildar utgangspunkt for medveten inlarning.
Var stravan ar fortsattningsvis att skapa verktyg som den studerande kan anvanda for uppfoljning av sin egen larstig under en kurs, termin och lasar.
Vi har fordjupat oss i temat pedagogik pa
hjarnans villkor. Vi har en medveten mobiltelefonpolicy for klassrummet. Vi tar ansvar for
att mobiltelefonen anvands med intention.
Projektet “Ovis i rorelse” har gett inspiration
for aktiviteter som okar de studerandes fokus
och energiniva. Var stravan ar att oka valmaendet genom en harmonisk inlarningsmiljo,
larstrategier pa individniva och realism i tidsanvandning. Vi ser det som viktigt att ge tid
for diskussion och reflektion.
Skolfredstemat “Vi tar ansvar” har inneburit
att studerande och lararen (och lararstuderande) tar ansvar for det kollegiala larandet
inom kursens ramar. Vi har stravat till att tillsammans etablera ett klimat som gynnar och
motiverar inlarning. Vi har samarbetat for att
skapa en kultur av delande av inlarningstips
och intressant material som kan gagna alla i
gruppen.
Hela sprakgruppen har samarbetat kring den
nya plattformen Itslearning och skapat en
grundmodell som kan anvandas i samtliga
kurser. Intern fortbildning kring bl.a denna
plattform har ordnats under lasaret.
Den nya laroplanen for grundutbildningen ak
7-9 genomfordes i sin helhet detta lasar eftersom ak 9 kom med. Inom den modersmalsinriktade finskundervisningen i ak 7-9 har
forsknings- och utvecklingsprojektet MOFI 2.0
pagatt. Lararna pa grundstadiet har fatt fortlopande fortbildning under lasaret.

Årskurs 9 provade pa eklasstandem under
vintern och varen i grupper pa 3-4 personer.
Spanningen var stor innan projektet inleddes
och eleverna fick traffa sina tandempartners
fran Jyvaskylan normaalikoulu, men bade
eleverna och lararna Kasper och Erika uppskattade denna undervisningsform da eleverna fick anvanda sin sprakkunskap “pa riktigt”.
Inom mofi 2.0 projektet har Erika med sin
grupp i arskurs 8 provat pa amnesoverskridande undervisning i och med ett tema som
ingar i halsokunskapen. Temat var forsta
hjalp och brandsakerhet och eleverna arbetade med temat i form av grupparbeten.
Erikas grupp i arskurs 7 har aven inom mofi
2.0 projektet last och analyserat sagor for att
arbeta med lasning och ova sig att tolka texter. De gjorde presentationer, analyserade
handlingen i sagorna och skrev sammanfattningar.
Overgangen till distansundervisningen sa har
I Coronans tider har gatt smidigt tack vare
kollegialt stod och samarbete, bl.a. i form av
ett delat dokument for tips och ideer samt
regelbundna Zoom sprakmoten. Ofta ar det
ocksa vara studerande som handlett oss i teknikens snarskog. Bade larare och studerande
har gang pa gang fatt konstatera att vi inte
skulle klara oss utan varandra – vare sig vi
mots IRL eller pa distans!

Engelska
Hallbart larande ar skolans tema for i ar och
hallbart larande ar det som genomsyrat den
engelska undervisningen hela aret genom att
framfor allt ha fokuserat pa allmanbildning
och integrerat andra amnen sasom historia,
medborgarskap, sociala forhallanden, geografi, miljovard, klimatforandringen, kulturkunskap och kulturmedvetenhet i sprakundervisningen. Undervisningen har implementerats genom spel, problemlosning, projekt,
litteratur, muntliga ovningar och presentationer, rorelse, posters och samarbetsinlarning. Åutentiskt material har genomga109

ende anvants, om och i modifierad form beroende pa individuell larandeniva.

Tyskland och Osterrike i samband med olika
projekt. Vi har aven gjort mer traditionella
grupparbeten och aven enskilda arbeten. Eleverna har fatt paverka innehallet i kursen och
komma med onskemal om vad de garna vill
gora under terminens gang och onskemalen
har beaktats i planeringen av programmet.

Franska

Hållbart lärande i engelska. Foto: Elisabeth Horn.

Tyska
I tyskan har vi arbetat med spraket och kulturen fran grunderna och haft sa varierande
arbetsmetoder som mojligt, men forsokt
strava till att lagga stor vikt vid muntlig kommunikation. Bade ak 8 och 9 har gjort egna
filmer med teman som t.ex. jag och min skola ,
men vi har aven bekantat oss med stader i

I amnet franska har vi arbetat med lasarets
tema hallbart larande bl.a. genom mangsidig
ordinlarning via digitala verktyg. I tillvalfranskan har fokus varit kommunikation i
vardagliga situationer och pa resor. I undervisningen har laromedlet J’aime 1 varvats
med autentiskt material i form av bl.a. musik,
tv-serier och internetsidor. Eleverna har utvecklat sina kommunikativa fardigheter genom varierade och interaktiva aktiviteter,
t.ex. dialogsituationer och fransktalande gaster. Fran mars sker undervisningen via videokonferens i realtid med anledning av coronaviruset, for att aterga till narundervisning
fran 14.5.

MATEMATIK
I Vasa ovningsskola har vi de senaste aren
haft som tradition att eleverna i arskurs 8
deltar i matematiktavlingen MatCup. MatCup
ordnas i Finland som en uttagning till den
nordiska tavlingen Nordic Math Class Competition. MatCup utfors i 4 steg, dar de tva
forsta delarna bestar av problemlosningsuppgifer, som de deltagande klasserna loser
tillsammans. Tavlingen ar for hela klasser,
inte enskilda elever. Foljande steg ar semifinal, dit klass 8b i var skola kvalificerat sig
tillsammans med 12 andra klasser fran olika
delar av Finland. Infor semifinalen far klasserna ett tema for projektarbete, som sedan
presenteras bade visuellt och muntligt av
fyra elever fran klassen. I ar skulle semifinalen ha avgjorts i slutet av april, men med
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Bestam differensen av talen Å och B da
talet Å ar summan av alla hela tal som ar
storre an 1 och mindre an 100 och dessutom
jamnt delbara med 2
och
talet B ar summan av alla hela tal som ar
storre an 1 och mindre an 100 och dessutom
jamnt delbara med 3.

tanke pa Coronaviruset har man skjutit upp
tavlingen. I samband med semifinalen ordnas
ocksa final med problemlosningsuppgifter.
Den klass som sedan vinner representerar

Finland i den nordiska tavlingen. Vi ser fram
emot en spannande fortsattning pa detta
aventyr.
Pa bilden ett exempel pa uppgift i uttagningstavlingen.
Under lasaret har vi fortsatt att anvanda ett
par olika laromedel inom matematikundervisningen. Variationen ar bra bade for utvecklingen av arbetsmetoder och for de lararstuderande som gor praktik i vara klasser. Unge-

KEMI OCH FYSIK
Lasars temat ”Hallbart larande” har synts pa
fysik- och kemitimmarna i och med att vi aktivt diskuterat bland annat material och deras
egenskaper och hur man gor val for en mer
hallbar framtid. I samband med egen planerade laborationer, s.k. oppna laborationer,
stalls eleverna infor val av olika typer av amnen samt mangden av dem for sina laborationer. Likt tidigare ar jobbar vi pa att se vardagskopplingar i allt vi gor. Fysiken och kemin ska man ha nytta av aven utanfor skolan.
I och med distansundervisningen i slutet av
lasaret har vi fatt ta till andra knep att laborera. En del hemmalaborationer har utforts
samt mycket ”youtube laborationer”.

far tva tredjedelar av klasserna anvander
ma.fi (tidigare matematik.fi), vilket uppskatttas av manga. Till fordelarna hor att eleverna
inte behover bara bocker och att materialet
kan anpassas enligt onskemal. Ått eleverna
hela tiden anvander sina iPaddar i matematikundervisningen sanker ocksa troskeln att
ta in olika interaktiva hjalpmedel, som Geogebra-appar eller olika matematikspel, i undervisningen.

5. Vånligtvis är skruvår och muttrår högergängåde, vilket betyder ått de drås åt
när mån vrider medurs. Det finns dock
någrå undåntåg. Till exempel är gängornå
till pedålen på vänstrå sidån åv en cykel
vänstergängåde. Våd är ånledningen till
det?
å) Pedålen blir lättåre ått monterå när
mån står på cykelns vänstrå sidå.
b) Annårs finns risk ått pedålen lossnår
när mån tråmpår.
c) Mån skå inte kunnå råkå skruvå fåst
pedålernå på fel sidå.
d) Annårs fungerår inte fotbromsen.

Varje ar arrangerar TekNatur tavlingen Sjukampen for finlandssvenska elever i arskurs
7. Med tavlingen vill man vacka intresse for
teknik och naturvetenskaper. I ar deltog 105
klasser fran 22 olika skolor. Vidare till final

gar sju klasser med de hogsta poangen. I ar
kom 7a pa en fin delad sjunde plats i uttagningarna, men forlorade tyvarr finalplatsen
efter lottdragning. Nedan ett exempel fran
arets tavling.

BIOLOGI OCH GEOGRAFI

nya bord och stolar och i mars anlande 8 nya
elevmikroskop, samt ett digitalt lararmikroskop till skolan. Under lasaret kunde vi aven
gladja oss over att, efter en paus pa tre ar, ater
igen ha lararkandidater med oss i undervisningen.

Lasaret 2019-2020 inleddes som vilket annat
lasar som helst. Den nuvarande laroplanen
som nyss tagits i bruk borjade hitta sina former gallande utvardering och arbetsmetoder
och vi har satsat pa att vidareutveckla undervisningens innehall, samtidigt som en del av
undervisningsutrymmena och den amnesspecifika utrustningen fornyats. Biologisalen har
utrustats med nya forvaringshyllor, geografisalen har fatt sig ett ordentligt ansiktslyft med

I mitten av november deltog lararna i biologi i
en konferens om genealogi och DNÅ vid Umea
Universitet. Konferensen behandlade hur
DNÅ idag anvands for att utreda hur manniskoslaktet spridit sig till jordens alla horn, hur
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DNÅ anvands i dagens slaktforskning samt
hur DNÅ kan anvandas inom modern kriminologi.
Intresset for det finlandska skolsystemet aterspeglas aven detta lasar i och med att vi inom
amnesgruppen haft en lararstuderande fran
Linkopings universitet under tiden 27 januari
till 21 februari. Hennes amneskombination
var geografi och historia. Inom ramen for hennes VFU-praktik tog hon del av var ordinarie
undervisning och ovrig verksamhet inom skolan samt aven hur lararutbildningen bedrivs
inom Vasa ovningsskola.
I allt vasentligt ar det anda Corona virusets
framfart som kommer att kommas ihag fran
detta lasar. Spridningen borjade i Kina i december 2019 och kandes i detta skede avlagset, men som vi alla vet utvecklades det hela
till en pandemi med konsekvenser av aldrig
tidigare skadade dimensioner i vart nutida
samhalle.
Finlands regering med statsminister Sanna
Marin i spetsen meddelade mandagen den
16.3 om omfattande atgarder for att stoppa
smittspridningen av Corona viruset. Bland
dessa atgarder fanns beslutet om stangandet
av landets alla gymnasier fran och med onsdagen den 18.3.

vi nu undervisat vara elever pa distans i ungefar tva veckors tid. Enligt vad vi vet nu kommer grundskolorna igen att oppnas onsdagen
den 13.5, men det kan aven bli sa att vi undervisar pa distans hela lasaret ut.
Vi kan redan nu konstatera att vi har varit
lyckligt lottade i denna mycket speciella situation med undantagslagar ikraft. Vasa ovningsskola och Åbo Åkademi har visat sig
vara val forberedda for distansundervisning.
Vi har tillgang till diverse digitala verktyg som
nu kommer val till pass. I var undervisning
har vi redan tidigare i stor utstrackning anvant oss av dessa verktyg men nu ar det verkligen av avgorande betydelse att kunna anvanda de digitala plattformarna. De verktyg
som framst anvands ar Zoom for videokonferenser, Itslearning for delning av undervisningsmaterial och uppgifter, samt Wilma for
allman kommunikation, inlamningsuppgifter
och delning av lektionsmaterial. Socrative och
Testmoz ar ocksa i anvandning for att genomfora mindre forhor och minitest.
Det ar nya tider nu och inget ar som forr. Nar
detta skrivs undervisar vi hemifran och traffar endast vara studerande over internatet.
Bra har det dock fungerat hittills, och bra fungerar det sakert ocksa tills det att vi far atervanda till skolan, vilket var fallet fran 14.5.

I skrivande stund (torsdagen den 2 april) har

DATATEKNIK
Under lasaret har det funnits tre datarelaterade tillvalsamnen. Åk 8 har haft kort och
langt datatillval. I bada har vi bekantat oss
med kontorsprogram som Office. Manga ovningar har forankrats vid eventuellt aktuella
saker som att skriva en snygg och fungerande
CV for sommarjobbsansokningar, gora upp
dokumentinstallningar med tanke pa storre
rapporter eller smarta berakningar med
tabellkalkyleringsprogram. I amnet har vi
dessutom gatt grundligare in pa hur man anvander tillbudsvarande ICT-tjanster. Vi bekantade oss aven med Hour of Code, ett internationellt programmeringsevenemang.
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Åk 9 har i Robotik bekantat sig med onlinekodningsverktyget Construct. I kursen hade vi
ett projekt dar man skulle gora ett web-spel
eller en animering.
Åk 8 har fatt planera, utveckla och skapa prototyper av appar och spel i Keynote. Under
processen har eleverna funderat pa vilket
behov appen skall fylla, vad som kannetecknar en “bra” app och hur man far utseendet pa
appen sa tilltalande och genomtankt som mojligt. Åttorna har ocksa producerat egna filmer
och animationer med green screen-teknik.

HÄLSOKUNSKAP
Lasarets tema, hallbart larande, har vi fokuserat pa detta lasar. Genom det ska eleverna fa
en god grund som de kan bygga vidare pa. I
Årskurs 7 i halsokunskap har vi behandlat
flera olika omraden som har med individen
att gora. Nagra exempel pa dessa ar somnen,
puberteten och sjalvkannedomen.
I arskurs 8 har kunskapen byggts pa ytterligare. De har bland annat jobbat praktiskt med
de fem fysiska grundegenskaperna (styrka,
snabbhet, uthallighet, koordination och rorlighet), genom att halla presentationer och
visat pa ovningar. Åndra omraden vi har jobbat med ar exempelvis preventivmedel, kosten och atstorningar.

smittosamma sjukdomar och droger ar nagra
av de omraden som har behandlats. Niorna
fick aven besok av Ådam Guarnieri som berattade om Regnbagsankan och HBTIQÅ+personer, han delade aven med sig av sin egen
berattelse. Den aterkommande forsta hjalpenundervisningen, som Vasa centralsjukhus
skulle ha ordnat tillsammans med Novia och
Vamk, kunde tyvarr inte hallas i maj i ar.
Adam Guarnieri föreläser för åk 9. Foto: Johanna
Högholm.

I arskurs 9 har vi gatt fran individen till samhallet och den globala halsan. Folksjukdomar,

RELIGION
Årstemat Hallbart larande har forverkligats i
religionsamnet ak 7 - 9 pa foljande satt:
Hållbart så att det man lärt sig hålls i minnet: åk 8 har arbetat bland annat med historiska tidslinjer med kortfattad information, bilder och symboler. Teaterbesoket till
det nyrenoverade Vasa teater med Konsttestarna som sponsorer hjalper attorna att
halla i minnet holocausten och antisemitismen nar de fick se Spelman pa taket och delta i
for- och efterbearbetningen av dess centrala
teman.
Ekologiskt hållbart: Vi har pysslat av restmaterial fran textilslojd och bildkonst. 8c fordjupade sig i ortodox religion genom ett ikonmalningsprojekt dar material fran kattmatlador anvandes. De testade aven det digitala
verktyget thinglink i dokumentationen av
sina slutarbeten i Finlands religiosa historia.
Projektet resulterade i bade dioraman och
digitala thinglink-dokument.

turer, fokuserade uppgifter, pysselelement
och ett lugnt tempo. Vi har anvant fysiska
laromedel. Vi har haft mindre forhor istallet
for omfattande prov. Vi har aven haft en del
materialbaserade prov och inlamningsuppgifter. En medveten satsning gjordes att minska
den digitala biten (t.ex. genom att undvika
power point) inom religionsundervisningen
pa 7 - 9. Dessa planer maste omprovas hastigt
pa varen nar Corona-bestammelserna tog
bort just narundervisningen som religionen
satsat pa. Vi var tvungna att acceptera distansundervisningen som drabbade sarskilt
ak 7. Under skolstangningen har undervisningen skett med hjalp av zoom-lektioner och
itslearning.
Den traditionella paskutstallningen i auditoriet maste inhiberas pa grund av skolstangning.

Mående: Vi har strävat efter att minska
stressen for eleverna genom tydliga struk113

HSTORIA
I amnet historia soker vi forklaringar till fenomen i var egen samtid genom att undersoka
det forflutna. Lasarstemat Hållbårt lårånde
har tangerats pa olika satt inom amnet. Med
avstamp i det forflutna har vi sett pa temat
hallbar utveckling och global rattvisa ur olika
perspektiv. Vi har undersokt hur de val som
har gjorts i det forflutna har paverkat var
egen samtid och funderat over hur vara egna
val i sin tur paverkar framtiden. Vi har ovat
oss i kritiskt tankande och formagan att tolka
och salla fram relevant information. Vi har
efterstravat att den kunskap och de fardigheter vi fatt ska halla for att bygga vidare pa i
form av ett livslangt larande.

Eleverna i arskurs 8 hade under hosten mojligheten att se Wasa teaters uppsattning av
pjasen Spelman pa taket. Tillsammans med
amnet modersmal och litteratur har vi arbetat tvarvetenskapligt kring denna pjas.
Vi har ocksa besokt museer i lokalsamhallet
for att bekanta oss med olika skeden i bade
nationell och lokal historia. Tyvarr hade vi
under varterminen inte mojlighet att gora
inplanerade studiebesok pa grund av radande undantagsforhallande.

SAMHÄLLSLÄRA
I amnet samhallslara i arskurs 9 har lasarstemat Hållbårt lårånde fungerat som en rod
trad. Vi har aktivt foljt med samhallsprocesser och arbetat for att skapa forstaelse for
dem. Vi har fokuserat pa kunskaper och fardigheter som behovs for en hallbar framtid
bade ur individens och samhallets perspektiv,
t.ex. aktivt medborgarskap, arbetslivskompetens, ekonomiskt tankande och vardagsjuridik. Den nya laroplanen for amnet samhallslara har ocksa tagits i bruk detta lasar.

MUSIK
Kursen Låtverkståd ingick som nytt kort tillvalsamne for musikintresserade elever i ak 9.
Under november manad vaxte bl.a. texten till
skolans egen “Lucia-rap” fram. Urpremiar
blev det i samband med Luciaframtradandena
vid f-9:s Luciafestligheter samt i vid Åcademill for ÅÅ:s personal, fredagen den 13 december.
Utbyteslararstuderande Rizu Natzudande
fran Japan, holl hogklassiga presentationer
om traditionella japanska instrument, kallas
Wagakki, under vecka 7 for samtliga klasser i
ak 7 samt for musiktillvalseleverna i ak 9.
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Under hosten fick eleverna traffa Vasa stadsfullmaktiges ordforande och riksdagsledamot
Joakim Strand. Under varterminen hade vi
besok av Nyhetsskolan som tillsammans med
eleverna arbetade kring temat massmediernas uppgift i samhallet och kallkritik. Tyvarr
hade vi under varterminen inte mojlighet att
gora inplanerade studiebesok pa grund av
radande undantagsforhallande.

Rizu och musiktillvalseleverna åk 9.

Rizu har sjalv spelat och deltagit i wadaiko-/
slagverksensembler hemma i Osaka i over tio
ars tid.

av veckan med premiarforestallning och tva
extra forestallningar for framst elever fran ak
5 - 9.

Under samma vecka infoll aven Allå hjårtåns
dåg med lunchmusik av och med tillvalseleverna i ak 8 och 9. Åven bandklubbens band under Mathias Granfors ledning framtradde.
Traditionen uppskattas och ar smidig att ar-

Åk 9:s musiktillvalsgrupp var anmalda att
framtrada vid Skolmusik i Jakobstad i maj.
Årrangoren Dunk r.f. meddelar att evenemanget flyttas fram med ett ar till maj 2021.

Bandklubbens framträdande under lunchmusiken,
Alla hjärtans dag 14.2.2020.

rangera nar publiken kan och far “droppa in”
till musiksalen narhelst man onskar.
Årets Performånce - projekt kom att kallas
“Don´t Stop Believin”, efter bandet Journeys 80
-talshit. Sex lararstuderanden var aktivt med
under produktionens gang, tillsammans med
fyra larare fran skolan. Ett 20-tal elever fran
arskurserna 7 - 9 deltog aktivt under arets
kompetensveckå, som nådde sin kulmen i slutet

“Don´t Stop Believin´”- ensemblen
10.3. 2020 .
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BILDKONST
I arskurs 7-9 har undervisningen fokuserat
pa lasarets tema Hallbart larande. I bildkonstamnet innebar det att lara sig ekologiskt,
etiskt och estetiskt hallbart tankande och
handlande samt att lara sig vardera och beakta hallbar utveckling och kulturell mangfald i samhallet, miljon, konsten och annan
visuell kultur. Rent konkret handlade om att
undvika att anvanda fargmedel och andra
kemikalier som i slutandan belastar miljon,
om ansvarsfull anvandning av material och
utrustning samt att lara sig att ateranvanda. I
tillvalsgrupperna har eleverna dokumenterat
sin arbetsprocess i digitala portfoljer i
Seesaw och den formativa bedomningen har
utgatt ifran elevernas processbeskrivning.

Årskurs 9 besöker Kuntsis målarverkstad och tolkar
Marita Liulias verk. Foto: Lisette Smedlund.

Årskurs 8 tolkar olika konstverk och målar på paraplyn. Utställningen blev en installation i matsalen.
Foto: Lisette Smedlund.

Eleverna har tagit del av kulturutbudet i Vasa
i olika kulturtillstallningar och utstallningar.
De uppskattade framforallt deltagandet i Ex
Libris-verkstaden pa Tikanojas konsthem i
samband med besoket pa konstutstallningen
Sjalens oga samt malningsverkstaden pa
Kuntsis museum for modern konst som holls
i februari.

Årskurs 8 deltar i workshopen ”Själens öga” på
Tikanojas konsthem och gör egna Ex-Libris bilder.
Foto: Lisette Smedlund.
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I oktober och november fick skolans alla
elever bekanta sig med konstnaren Ida Koitilas arbete med att skapa och installera
konstverket Kunskåpens kållå (Pool) i Bhusets trapphus. Konstnaren forelaste och
berattade om sitt verk samt delgav studiematerial som vi kunde anvanda i undervisningen. I konstverket mots olika material
som till exempel harts, snackor, kakel, pansarglas, ljus och tra. Installationen ser olika
ut pa olika avstand. Dessutom varierar belysningen som finns inuti verket. Nar det
gjutna hartset och snackorna betraktas pa
nara hall gar tankarna till havet, men fran
trapphusets ovre vaningar ser de ut som en
stjarnhimmel. Kunskåpens källå, ett beställningsverk som finansierats och deponerats
av Stiftelsen Pro Årtibus, invigdes och avtacktes pa Svenska dagen den 6 november.

Teckning gjord av Nida Fredriksson i årskurs 9. Uppgiften var att tolka en drömvärld.

Bildkonstlararna Lisette Smedlund, Johan
Vikstrom och Maja Roj Urrutia deltog i fortbildningsdagarna Bildstorm 7. Seminariet
som arrangerades av stiftelsen ProÅrtibus
holls denna gang i november i Vasa i Åbo Åkademi, FPVs bildkonstsal i Åkademill. Vid
denna fortbildning fick vi bl.a. lara oss om hur
samtidskonst, robotik, digitala larplattformar,
motreklambilder samt Virtual Reality via programmet Google Tilt Brush kan anvandas i
bildkonstundervisningen.

Årskurs 9 gör stopmotion. Foto: Lisette Smedlund.
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SLÖJD
Åven detta lasar har eleverna i arskurserna 1–
9 anvant programmet SeeSaw for att dokumentera sin slojdprocess med hjalp av text,
bild och video. Genom att dokumentera sin
arbetsprocess far eleverna en tydligare bild
av sin egen och sina kamraters slojdprocess.
Dokumentationen ar ett vardefullt redskap
for sjalvvardering, kamratrespons och lararens summativa vardering.
Ocksa lararna har fortbildat sig pa olika satt,
bland annat har vi deltagit i utvecklingsprojektet "Slojdens magi” med syftet att utveckla
undervisningen i slojd i Svenskfinland.
Eftersom skolan deltar i projektet “skolan i
rorelse”, sa har elever i arskurs 3-6 tillverkat
jonglerbollar. Bollarna har varit i flitig anvandning. Treorna och fyrorna har aven tillverkat elektriska spel och LED lyktor och
samtidigt skaffat sig insikter om oppna och
slutna stromkretsar.

Sjuorna har bekantat sig med finlandsk design och tolkat kanda formgivares formsprak.
Dessutom har sjuorna planerat och tillverkat
belysningsarmaturer i betong och juldekorationer med laserskarare.
I tillvalet har eleverna sytt festklader, vavt,
smitt knivar av gamla filar, sytt om gamla
klader och formpressat tra. Tillvalskursen
Design genomfordes for forsta gangen i ar
med elever i arskurs 9. Tillvalskursen var ett
samarbete mellan slojdlararen Kasper Hiltunen och bildkonstlararen Lisette Smedlund. I
Design fick eleverna bland annat i uppgift att
designa en egen glasogonmodell eller kollektion. Eleverna bekantade sig med olika
populara och tidstypiska designer, var pa studiebesok hos en optiker och designade sina
egna glasogonbagar. Bagarna ritades upp i
ritprogrammet Tinkercad och skars ut med
laserskarare.

DESIGN_SLÖJD 7-9 Foto: Kasper Hiltunen.

Eleverna har gjort kängurupåsar som de sände till
Australiiens behövande djur. Foto: Stina Ahlmark.
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Varterminen fick en ovantad vandning i mars,
da vi overgick till distansundervisning pa
grund av coronaepidemin. Over en natt fick vi
larare digitalisera vara slojdsalar och borja
utveckla slojduppgifter som eleverna kan
gora i sina hem. Den stora utmaningen for
slojdens del ar att vi helt och hallet saknar
laromedel och for det mesta ar beroende av
fysiska material och arbetsredskap. Vi fick
tanka om och utveckla uppgifter som eleverna kunde genomfora hemma, utan nagra specialverktyg eller material. I uppgifterna fokuserades pa Vardagskompetens. Grupperna
fick liknande teman med fokus pa vardags-

Våra slöjdlärare Kasper och Stina i full färd med distansundervisning. Foto: EBK.

komptens och med ledord som t.ex. problemlosning, motorik och fingerfardighet. Forsta
veckan var elevernas uppgift att stada sin
kladgarderob hemma. Åndra exempel pa teman for distansuppgifter var att serva sin cykel, knyta knopar, tvatta fonster och reflektera over egna hemmets brandsakerhet. Åld-

rig forr har vi fatt sa positiv respons pa vara
slojduppgifter fran hemmen!

GYMNASTIK

dess former fram till hostlovet och darefter
gjorde lararstuderande med gymnastik som
langt biamne sin praktik i de flesta av vara
gymnastikgrupper under fem veckors tid.
Infor decembers festligheter med niornas
sjalvstandighetsbal och julfesten, praglades
gymnastiken av dans i olika former, vilket
alltid ar en lika trevlig avslutning pa hostterminen.

Under lasaret har vi sarskilt betonat vikten av
daglig rorelse och framforallt fysisk aktivitet
for egen skull. Forhoppningsvis bar eleverna
de tankarna med sig under varens distansundervisning, dar avbrott i vardagen for frisk
luft och rorelsepauser var viktigare an nagonsin. ovrigt har gymnastiken haft ett utmanande ar. Hostterminen rullade i och for sig
pa ganska normalt med utomhusidrott i alla

Vi holl kontakt med eleverna via Zoom och
eleverna dokumenterade sitt arbete pa
Seesaw. Ett stort tack till elever, foraldrar och
kolleger runt i Svenskfinland! Efter detta klarar vi vadsomhelst!
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Vintern a sin sida lyste med sin franvaro och
arets vinteridrott blev mycket miserabel. I
stallet for att agna arets forsta manader at skidakning och skridskoakning samt andra alternativa vinteraktiviteter, kunde vi inte skida
alls och skridskoakningen holls ocksa pa ett
minimum. Men med facit pa hand, hann vi
dock med de flesta inomhusidrotter fore skolans stangdes.
Gymnastikundervisningen kunde dock utforas
ypperligt trots distansundervisningen. Tack
vare en mangd olika appar, videofiler och
Seesaw som redovisningsverktyg, kunde eleverna utfora en mangd olika traningar och ovningar - aven om var betoning lag pa fysisk
aktivitet utomhus som motvikt till det digra
arbetet hemma framfor skarmen. Med erfarenhet kan vi beratta att det gar utmarkt att
zooma ocksa utomhus dar var och en streamar
sin gymnastiklektion live.

Balansträning. Foto: Eva Ramstedt.
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I manadsskiftet januari-februari deltog gymnastiklararna i Liito:s nationella fortbildningsdagar for gymnastiklarare i Rovaniemi.
Dar uppdagades da den forsta coronasmittade patienten i Finland. Inte kunde man tro
att pandemin senare skulle bli sa pass omfattande att skolorna stangs och man uppmanas
att hallas hemma.
I skolidrotten kammade flickorna i 7-9 hem
en bronsmedalj efter fin insats i finalturneringen som ordnades i Nykarleby. Bade pojkarna och flickorna deltog aven i fotboll. Under aret satt Eva Ramstedt i skolidrottens
styrelse.

ELEVHANDLEDNING
Eleverna i arskurs 7 har i huvudsak jobbat
med studieteknik bade individuellt och i
grupp. Genom olika ovningar och experiment
har eleverna getts mojlighet att upptacka
olika sidor i sitt eget larande. Syftet med att
eleven lar sig olika larstrategier ar att de ska
fungera som viktiga verktyg i det sjalvstandiga skolarbetet i olika amnen.
I arskurs atta har vi bekantat oss med naringslivets olika branscher i Finland. Eleverna
har aven genomfort olika yrkesvalstest och
fatt en inblick i vilka yrken som finns inom de
olika branscherna. Åttornas praktiska arbetslivsorientering (PRÅO) blev tyvarr installt till
foljd av coronaviruset, men eleverna har anda
sokt fram information och hallit presentationer om sin ursprungliga praoplats.
Årskurs 9 forberedde stadieovergangen pa
olika satt. Utover individuell handledning har
alla i ak 9 haft elevhandledning i klass 1 ggr/
vecka under perioderna 1-4. Under lektionerGemensam föräldrainfo om GEA. Foto: EBK.

na har eleverna fatt information om andra
stadiets utbildningar. Vi har jobbat med bade
lararledda lektioner samt projektarbeten, dar
eleverna sjalva sokt fram information om
olika yrkesutbildningar, gymnasieutbildningar, folkhogskoleutbildningar och 10:e aret. Vi
har aven gjort studiebesok och fatt besok av
representanter fran ovan namnda utbildningar.
Den 12.11.2019 ordnade studiehandledarna i
Borgaregatans skola, Vasa ovningsskola,
Korsholms hogstadium och Tegengrenskolan
fran Vora en gemensam informationskvall om
GEÅ for bade foraldrar och elever. Kvallen var
en del av den riksomfattande ”Varldens
storsta foraldrakvall”, initierad av Utbildningsstyrelsen. Studiehandledarna fran respektive skolor informerade om den gemensamma elevantagningen. Under kvallen fick
alla ta del utbildningsmassan med utstallare
fran regionens skolar pa 2:a stadiet, dar gymnasieskolor, yrkesutbildningar, folkhogskolor
och uppsokande verksamhet for ungdomar
fanns representerade. Ett ypperligt tillfalle for
elever och vardnadshavare att diskutera utbildningsalternativ och framtid med representanter fran de olika utbildningarna.
Ovriga saker som vi gjort for att forbereda
eleverna infor valet av utbildningar har varit:











Prao v 36 och 47
Studiebesok till Vasa yrkesinstitut
Studiebesok till Yrkesakademin
Studiebesok till Vasa Gymnasium
Studiebesok till Vasa ovningsskolas
gymnasium
Fria kristliga folkhogskolan besokte
skolan och informerade om sina linjer
Ovning infor Gemensam Ånsokan
Genomfora GEÅ i skolan v 8 och v 10
Handledning infor eventuella urvalsprov v 15-20
Information av Foregangarnas verksamhet

Johanna Hogholm, elevhandledning ak 8, Pamela Backholm, elevhandledning ak 7 och 9
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HUSLIG EKONOMI
Lasarets tema har varit: Hallbart larande. Ordet hallbarhet har i manga aspekter inom amnet huslig ekonomi alltid funnits som en vasentlig del. Det ar ju en del av amnets karna.
Det fick sin borjan da undervisning inom amnet togs i bruk i det finska folksamfundet. Redan da var malet att ta tillvara inhemska livsmedel samt att upplysa om naringsriktig kost.
Redan pa 1960–70-talet kom frysta rotsaker
och sedan kom diverse livsmedel sa som
saspulver osv. Efter det kom fardigmaten.
Popularast var dock buljong som en anekdot.
Detta ar nagot som vi diskuterat i de hogre
arskurserna under lasaret. Finns det fordelar/
nackdelar med dessa produkter. Det finns
inget svar pa denna fraga for den ar mangfasetterad. Det som varit malet ar att eleverna
skall kanna till fakta och utgaende fran det
gora sina egna val med tanke pa halsa, ekonomi och miljo.
Detta sker genom ett kritiskt och analyserande satt att vardera, omsatta och fa nya insikter. Dels handlar det om att kunskaperna
och insikterna blir bestaende. Detta ar en forutsattning och ett fundament i att utvecklingen i vardagen kommer att fortga.
Åmnets karaktar och innehall forandras med
den samhallsutveckling som standigt sker
t.ex. storre fokus ligger pa hallbar utveckling
och planering av tid i hemmet. En stor del av
undervisningen har aven detta ar handhafts
av studerande. En ny utmaning blev forstas
distansundervisningen. Detta innebar naturligtvis en stor utmaning. Hur undervisar du
ett praktiskt estetiskt amne pa distans?
Manga forknippar huslig ekonomi med matlagning. Naturligtvis ar matlagning en del av
amnets vasen. Bakom matlagning finns myck-
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Macrons. Foto: EBK.

et mera sa som kemiska processer osv. Åmnet
ligger pa en mangvetenskaplig grund och det
finns manga omraden som gar att undervisa
pa distans, nagra exempel ar matkultur, rengoring, textilvard, livsmedel, hallbarhet, konsumentkunskap osv.
Slutligen har en ny utvarderingsmatris tagits
bruk. Den har utvecklats i samarbete med
FPV. Denna typ av matris har mojliggjort en
kontinuerlig utvardering som skall fungera
bade som stod for lararutbildare, lararstuderande och naturligtvis eleven.
Tommy Nordmån, lektor i huslig ekonomi

GYMNASIET
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GYMNASIET I TIDEN

G

ymnasiet har under detta lasar haft
375 studerande och runt 50 i personalen. For mig som ny rektor har lasaret varit bade larorikt och inspirerade men
aven utmanande och omtumlande. Det ar nog
ingen underdrift att saga att samma galler for
de allra flesta i var skolgemenskap. Infor skrivandet laste jag med intresse tidigare arsberattelse och lade marke till fjolarets rubrik pa
motsvarande inledning Fö rändringens vindär. Den känns även relevant detta år.
Verkstallandet av gymnasiereformen har
fortsatt och under hosten har vi tagit i bruk
ny lagstiftning och samtidigt paborjat utarbetandet av den lokala laroplanen som skall tas
i bruk 2021. Under lasaret har vi med gemensamma krafter paborjat processen med att
forandra verksamhetskulturen, fornya pedagogiken och utveckla nya och innovativa
larmiljoer. Även om gymnasiet som finlandsk
institution har kannetecknats av en forandringsiver under det senaste decenniet sa
kanns det bade larorikt och inspirerande att
fa delta i utformningen av det nyä gymnäsiet.
I och med att grunderna for gymnasiets nya
nationella laroplan publicerades i november
fick vi mojligheten att narmare satta oss in i
de centrala andringarna. Malet med de nya
grunderna ar att utveckla verksamheten i
gymnasiet sa att den stodjer de studerandes
valbefinnande och deras individuella behov
och larande samt starker deras fardigheter
for fortsatta studier och arbetsliv.

Gymnasiets tidigare rektor, rektor emerita
Ulla Granfors, har under lasaret fungerat som
regional laroplanskoordinator for regionens
alla 12 gymnasier och har haft som uppgift
att stoda processen och erbjuda olika losningar och ideer for det egna gymnasiet. Gymnasiet har ocksa haft stod fran utvecklingsnatverket for gymnasierna (LUKE) som ar ett
nationellt och regionalt samarbetsnatverk
dar gymnasierektorn fungerar som regional
koordinator. Gymnasiets egen laroplansgrupp har traffats kontinuerligt under aret
och dragit upp riktlinjer for det interna arbetet. Även de flesta av kollegorna har under
aret deltagit i olika fortbildningar som stod
for vart egna lokala laroplansarbete. Vi ar
overtygade att vart gymnasium har god beredskap att verkstalla malen.
I samband med laroplansprocessen togs tillfallet i akt att gemensamt formulera en ny
enhetlig vardegrund som skall genomsyra all
var verksamhet framover. Den lyder i all sin
enkelhet, ”Väsä övningssköläs gymnäsium
betönär välbefinnände genöm sämverkän, deläktighet öch respekt i värje enskilt möte. Vårt
uppdräg är ätt ge en bred ällmänbildning söm
grund för ett livslångt lärände.” Den skall ses
som ett tillagg till de nationella grunderna
och samtidigt leda oss in i framtiden.
Varterminen 2020 praglades av den pandemi
som forandrade och utmanade vart satt att se
vardagen och omvarlden. Även om distansundervisningsperioden pa gymnasiet har fatt ett

Vasa övningsskolas
gymnasium är en naturlig del av hela Vasa
övningsskola. Bilden är
från utlysningen av
skolfreden 2019 med
allt från sexåringar till
nittonåringar på scenen och i publiken.
Temat var ”Vi tar ansvar”. Foto: Lisette
Smedlund.
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Gymnasiets campus med miljöer från tre århundraden. Foto: Vilja Media Ab.

eget avsnitt i denna arsberattelse sa onskar tradesproven som virtuella intervjuer.
jag redan nu lyfta fram och tacka var professTyvarr blev det inte heller nagon stafettkarionella personal som genom sin gedigna samnevalsyra pa hemmaplan i Vasa da evenelade yrkeskunnighet och genuina yrkesstoltmanget var ett av manga som
het gjorde att vi tillsammans
fick flytta pa sig. Detsamma
klarade omstallningen med
gallde ocksa alla andra pub”Under
läsåret
här
bravur. Det kollegiala stodet
lika evenemang som normalt
och larandet har vuxit sig allt
vi med gemenskulle ha anordnats som en
starkare och resulterat i ny och
sämmä kräfter på- del av var egen verksamhet
spannande kunskap, nya fardigunder varen. Varen var allt
börjät pröcessen
heter och gemensam kompeannat an en upprepning av
tens. Även studerande tog sig
med ätt förändrä
tidigare ar!
an utmaningen med oppna sinverksämhetskulnen och kunde avlagga sina
Studentdimissionen
och
studier i normal takt samt halla
turen, förnyä pevaravslutningen genomfordes
motivation uppe under den tid
dägögiken öch ut- ocksa som en virtuell fest
da undervisningen annu sokte
med bade direktsanda och
vecklä nyä öch in- inspelade inslag. Mycket av
nya former. Ett stort tack till er
alla under denna omtumlande
inspelningarna gjordes i gymnövätivä lärmiltid! Ordnandet av intrades- och
nasiets egen inspelningsstujöer.”
lamplighetsprov fick i april ett
dio och musiklinjens stunytt upplagg da resande pa
derande ansvarade till stor
grund av coronaviruset skulle undvikas. Än- del for bade musik, inspelning och editering.
tagningen ordnades sa att de som behovde Tillsammans tar vi med oss de lardomar som
avlagga intradesprov till vara fordjupade pro- skolaret medfort och ser fram emot den tid da
gram i musik och bildkonst samt till den inter- den normala vardagen kanns bade trygg och
nationella engelsksprakiga linjen kunde gora efterstravansvard.
det pa distans. Fardighetsproven genomfordes
Mäts Börgmästärs, gymnäsierektör
med hjalp av forberedande uppgifter och in125

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Vasa ovningsskola is an IB World School since
1992. During the school year 2018-19 we
have had 29 students in the PreDP group 1E,
24 students in the DP1 group 2E and 22 students in the DP2 group 3B. We have also
hosted two exchange students from abroad.
One of our IB students has been on exchange
abroad during the year and one has returned
from exchange.
The aim of the IB Diploma programme is to
develop internationally minded people who
help to create a better and more peaceful
world. In the learner profile there are 10 attributes that can help individuals and groups to
become responsible members of the community. One important attribute is balanced, something the psychology students in 3E
trained when introduced to mindfulness by
one of the parents, Dr. Belkez Dedolli-Ferri.
The IB-students read about mindfulness in
Happy CAS-students.
Photo: Elisabeth Norrmén.
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psychology in the units of the cognitive approach to behavior and abnormal psychology.
Several studies point out the positive effects
of mindfulness. This also goes hand in hand
with the school year theme 2019-20:
sustainable learning.
One of the core elements in the in the rigorous academic Diploma Programme is CÄS
(Creativity, Äctivity, Service). In December
both IB DP classes joined forces and had a
very successful CÄS-day collecting goods and
money to buy necessities for poor families in
Lithuania, a project of the local Star of Hope
organization. The students collected more
than 800 € and a lot of other donations, and
53 boxes were packed and taken to the Star
of Hope headquarters.
The Corona pandemic in the spring urged
both teachers and students to use an innovative mind and digital technology to continue

lessons and core elements. The physical isolation did not stop 3E students from sharing
Extended Essay experiences and best practice
to 2E students, but the session was held as a
virtual Zoom meeting instead.
The graduating students in 3E were more
affected by the lockdown of schools than most
other students. Not only did they miss out on
their last day of school in March; traditionally
a joyful day when all three IB classes join to
spend a few hours together, but they were
also exposed to a rather turbulent week when
the IB announced final examinations in May
were cancelled globally. The students showed
great composure in this extraordinary situation. IB Diplomas 2020 were awarded based
on externally assessed coursework marks and
predicted grades.
Our school’s Diploma Programme is evaluated
by the IB every 5th year. Our evaluation period 2015-20 was completed in May 2020
with the submission of the self-study and sup-

porting documents. This thorough evaluation is an opportunity for leadership team and
teachers to reflect on values and practices,
strengths and development.
Äs every year, teachers have attended workshops in professional development arranged
by the IB organization. Language Ä Swedish/
Finnish/English and Mathematics have
followed a new curriculum this school year
and preparations for new curriculums in
Theory of Knowledge and Economics have
started. The Coordinator has also actively
participated in the network of IB schools in
Finland.
The IB in Vasa ovningsskola is fortunate to
have a parents’ support association. The
board for 2020 elected in the annual meeting
in February is: Jonas Waller, Änna Vesterback, Elina Martin, Vincent Westberg, Marita
Kivisto. The school is represented in the
board by the IB coordinator.
Kicki Häggblöm, IB-cöördinätör

127

STUDERANDEKÅREN

Flickdagen och Anti-bullying day. Foto: Ellen Bos.

Verksamhet under höstterminen 2019
27.8 – Störmöte i Esträdän
SKS ordnar alltid ett stormote i borjan av
hostterminen dar nya representanter fran ak
1 rostas in till studerandekarsstyrelsen. 2019
valdes aven ordforande under hosten, enligt
tidigare ordforande Roosa Rantalas onskemal.
Det arliga stormotet agde rum 27:e augusti
och valde ordforande samt fyra nya representanter. Ordforande blev Ellen Bos ak 2 och
fran ak 1 blev nyinvalda representanter: Hannes Ulfvens, Daniel Berg, Elias Mulders och
Zalfa Yehia. Nikke Palmberg och Caroline Ingo
fortsatter som handledande larare.
5-6.9 – Skölfötögräfering
SKS ordnade skolfotograferingen pa samma
satt som tidigare ar. Enligt ett kontrakt som
skrevs med Äiraksinen var detta den sista
fotograferingen pa det kontraktet.
20.9 – Bilfriä dägen
SKS uppmanade elever att komma till skolan
med cykel, buss eller till fots for att uppmarksamma bilfria dagen. Ifall att det skulle finnas
mindre an 30 bilar och 30 mopeder pa parkeringen skulle hela eleverna fa ett pris. Detta
mal uppnaddes inte. Det bor noteras att stu128

dentskrivningarna agde rum samtidigt och
bidrog till att malet inte uppnaddes.
26-27.9 – Hungerdägsinsämling
SKS samlade in pengar i samarbete med Roda
Korset.
10.10 – Flickdägen öch änti-bullying däy
SKS uppmarksammade flickdagen och antibullyingday genom att uppmana eleverna att
kla sig i rosa.
4.11 – Innebändymätch under
hälsömässän
SKS ordnade
en innebandymatch under
halsomassan
for studerande
och foraldrarna.
14.11 – LunchIN införs
Pa initiativ av
Kicki
Haggblom inforde
studerandeka-

Foto: Ellen Bos.

ren LunchIn systemet. LunchIn systemet ar
ett globalt fenomen som innebar att man kan
traffa och tala med nya manniskor vid bord
som hor till LunchIn systemet.

Studerandekårens styrelse
höstterminen 2019

Ellen Bos, ordforande (ak 2)
Elias Mulders (vice ordforande)
ak 1, Hannes Ulfvens (kassor) ak
1,
Änna-Karin
Engstrand
(sekreterare) ak 3, Dritero Ferri
(ak 3), Roosa Rantala (ak 3), Peter
Ählskog (ak 3), Kirill Helsing (ak
2), Ädam Strand, (ak 2), Daniel
Berg (ak 1), Zalfa Yehia (ak 1)
Handledande larare: Nikke Palmberg, Caroline Ingo

29.11 – Lilläjul temädäg

Foto: Ellen Bos.

En temadag holls dar elever och larare uppmanades att kla sig juligt. SKS bjod ocksa pa
pepparkakor.
Helä december värje måndäg öch önsdäg –
Julkälender
Julgodis gomdes i skolan under dessa dagar.
Eleverna fick soka dem och kunde fa tips om
var godiset holl hus med hjalp av instagrammen.
18-19.12 – Innebändyturnering
Den arliga innebandyturneringen ordnades enligt tradition.
Turneringens vinnare var 3Ä
men forlorade mot lararna. 2Ä
vann utstyrseltavlingen med
Justin Bieber tema.

Innebandyturneringen 18-19.12.
Foton: Ellen Bos.
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Verksamhet under vårterminen 2020

15-16.1 – Presentätiöner för årskurs 9

Studerandekårens styrelse

Niorna var pa arliga besoket infor gymnasiestarten, SKS hade en station dar man talade
om SKS verksamhet samt annat om skolan.
SKS bjod in andra elever att tala som ocksa
onskade att delta.

vårterminen 2020

15.1 – Hygienpässkurs
SKS ordnade i samarbete med YÄ! en hygienpasskurs. SKS kunde erbjuda hygienpasskursen at 80 studeranden.

Ellen Bos, ordforande (ak 2)
Elias Mulders (vice ordforande)
ak 1, Hannes Ulfvens (kassor) ak
1,
Änna-Karin
Engstrand
(sekreterare) ak 3, Roosa Rantala
(ak 3), Kirill Helsing (ak 2), Ädam
Strand, (ak 2), Daniel Berg (ak 1),
Zalfa Yehia (ak 1)
Handledande larare: Nikke Palmberg, Caroline Ingo

28.1 – Deltägände i Gymnäsiäden
Ett lag fran gymnasiet deltog i Gymnasiaden i
Pedersore och vann. Laget bestod av SKSmedlemmarna Ellen Bos, Dritero Ferri och
Hannes Ulfvens.
29.1 – ÖVIS GYMNASIEBÖCKER – en fäceböökgrupp
Hygienpasskurs 15.1. Foto: Ellen Bos.

SKS skapade en facebookgrupp dar fd. elever,
kommande och nuvarande elever kan kopa
och salja gymnasiebocker. 2.4 hade
grupp 232 medlemmar.
Jänuäri månäd – Käffepäss
Skolans kok inforde
pa SKS initiativ ett
kaffepass-system. Det
innebar att var sjatte
kaffe ar gratis.
Vinnarna i Gymnasiaden: Ellen Bos, Dritero
Ferri och Hannes Ulfvens.
Foto: Anders Fransén.
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Faddergalan 11.2. Foto: Ellen Bos.

11.2 – Fäddergälän
Den arliga faddergalan ordnades 11.2. SKS
hade hand om kaffeserveringen och den frivilliga penginsamlingen. Faddergalan var som
vanligt i samarbete med musiklinjen som stod
for musikprogrammet. Pengarna gick i ar till
Radda barnens insamling for utsatta barn i
Jemen.
ATT NOTERA:
Under både höst öch vårterminen deltög SKS i
utvecklingsmöten kring nyä läröplänen med
rektör Mäts Börgmästärs.

På grund äv undäntägslägen öch cörönäviruset fick sämtligä främtidspläner ävbrytäs.
Det fänns döck flerä pläneräde evenemäng
men söm då inte kunde genömföräs.
Dessä vär:
Pingisturnering
Språkkömpispröjekt
SKS ördnär under vårens gång öckså äktiviteter på Instägräm.
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TUTORERNA

Tutorerna 2019-2020. Foto: DCB.

Ett gladjande stort antal studerande i arskurs
1 anmalde under varen 2019 sitt intresse for
att fungera som tutorer under lasaret 201920. Äv dessa utsags 20 studerande som fick
delta i tutorutbildningen. Tutorerna har aktivt
Tutormöte i november. Foto: DCB.

jobbat for att de nya ettorna skall kanna sig
inkluderade i var skolverksamhet. Redan under hostterminens forsta skoldag fick tutorerna halla i tradarna for ”lara kanna varandra”
ovningar i basgrupperna. 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 oktober holls ett arbetsmote med utvardering av verksamheten
samt planering framover. Som diskussionsunderlag anvandes Folkhalsans material. I november bjod tutorerna in ettorna till en rolig
lektion med lekfullt program. I december
samlades basgrupperna for julinspirerade
aktiviteter. Varje basgrupp dekorerade pepparkakshus som stalldes ut i matsalen.
Tutorerna har medverkat vid flertal PRtillfallen for ak 9 och deras foraldrar. Tutorerna har pa ett foredomligt satt jobbat och samverkat for skolans basta. Utvarderingen av
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Samarbetsövningar på Sandö. Foton: DCB.

verksamhetsaret blev denna gang i digital
form pa grund av distansundervisningen som
rader. Folkhalsan inbjuder tutorhandledarna
till virtuell traff i april for planering av tutorutbildningen. Den nya gruppen tutorer tillsatts i borjan av maj. Som tutorhandledare
fungerade Diane-Christine Blusi och Äsa Lof.
Äsa deltog i en tvadagars tutorhandledarutbildning i Tammerfors i januari, arrangerad
av Folkhalsan.

Gymnasiets tutorer 2019-20:
Änna Skoglund, Änton Keski-Nisula, Colin Strom, Eevi Hakala, Fanny Bergfelt,
Fredrik Smirnoff, Ida Utriainen, Isach
Strandberg, Ishan Sharma, Jasmine Sjoholm, Jerin Waller, Kirill Helsing, Malin
Ivars, Max Polviander, Naomi Äbacka,
Nathalie Eriksson, Rosalia Pukkala, Sara
Linden, Shreya Gannur, Sofie Braxen.

Diäne-Christine Blusi

Samarbetsövningar på
Sandö. Foto:
DCB.
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HÄLSOMÄSSA I NOVEMBER

Den 4 november var det premiar for halsomassa och oppet hus for vardnadshavare och
studerande. Initiativet togs i varas av studerandevardsgruppen som onskade satsa pa en
positiv kvall for bade vardnadshavare och
studerande. En arbetsgrupp bestaende av D-C
Blusi, Nina Kallio och Änne Uppgard tillsattes.
Halsomassan samlade gladjande manga deltagare! Det gavs mojlighet att valja mellan olika
korta forelasningar eller workshops. Ungdomars valmaende och mentala halsa belystes
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av Änne Salovaara-Kero fran Valo och Mikaela Lervik och Jennifer Dalgren fran Barnavardsforeningen. Det fanns workshops i mental traning med Kicki Haggblom och mindfulness med Johanna Hoglund. Olika foreningar
och organisationer som jobbar for ungdomar
presenterade sig i matsalen (Folkhalsan, Barnavardsforeningen, Valo, Foregangarna, Ritz,
Nykterhetsforbundet, osv). Bildkonstlararna
holl i tradarna for en skapande workshop dar
en vaggtavla vaxte fram under kvallen med

Uppe fr.v.:
Andreas Sundstedt
trampar till en smoothie, Susanna Strandback från Folkhälsan
övervakar.
Aktivitet i Culturum.
Musikhörna (musiker i
årskurs 2).
Nere fr.v.:
Bildkonstsalen, vad
ger dig välmående.
Innebandymatch
mellan studerande
och föräldrar/lärare.
Vilka är dina styrkor?
Adelina (3E) och hennes mamma.
Bokhörna med modddelärare.
Foton: DCB.

ord och illustrationer kring vad som skapar
valmaende. Musiker fran ak 2 upptradde med
musikinslag och musiktreorna hade en oppen
repetition av musikalen. Modersmalslararna
hade skapat en mysig bokhorna med diskuss-

ioner kring bocker och lasande. Kvallen avslutades med dansuppvisning av studerande
(som ingar i dansgrupper i Kipina) och en
spannande innebandymatch mellan foraldrar
och studerande.
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ÖVIS I RÖRELSE

Under hosten 2019 inleddes projektet Ovis i
rorelse tack vare finansiering fran RFV, Studier i rorelse (10.000 euro + sjalvfinansiering
10.000 euro).
Ovis i rorelse har tre fokusomraden: ergonomi, rorelse i vardagen samt motionssatsning for motionsgladje, mangsidighet och gemenskap. Malet med projektet ar okat valmaende, okad aktivitet under skoldagen, att utveckla en verksamhetskultur som stoder aktivitet samt okat samarbete mellan olika aktorer. I en tid av digitaliserad undervisning behovs kompensatoriska atgarder for att
minska stillasittandet. Äll rorelse som sker
under skoldagen ar bra. Pausgymnastik och
aktiviteter pa rasterna gor att vi orkar battre
med studierna. Pausgymnastik har hallits av
larare, lararstuderande, rorelsecoacher och
andra studerande. Det kommer fler och fler
Ovan: pausgymnastik med ÅAs motionsansvariga i Vasa Anki StenkullAura. Foto: DCB.
Höger: brainbreaks i rörelsecoachutbildning. Foto: DCB.
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studier som pa visar att ocksa korta aktiviteter ger, battre koncentrationsformaga, battre
inlarning och battre maende.
Bildkonststuderande fick i uppdrag att gora
en logo och den vinnande logon (design Äida

tetslarare, holl en workshop 11.12 dar rorelsecoacherna fick rikligt med material och tips
for pausgymnastik och rorelsepauser. 8 januari deltog de i en workshop pa Folkhalsan dar
Änna-Lena Blusi, sakkunnig i fysisk halsa,
blandade kunskap om varfor vi behover rora
pa oss med aktiva ovningar. Dessutom deltog
rorelsecoacherna i en workshop pa FPV 14.1.
tillsammans med amneslararstuderande.
Huppare (med logon i tryck) inkoptes till rorelsecoacherna och arbetsgruppen.

Wikstrand) blev offentlig i samband med ett
kick-off tillfalle for hela gymnasiet 28.10. Pia
Niemi fran Wasa sports club drog ett pass
tabata och projektet Ovis i rorelse presenterades. En grupp ungdomar anmalde sitt intresse
for att fungera som rorelsecoacher. Gruppen
(12 coacher) konstituerades i borjan av december. Janina Enkvist Snellman, universi-

Thomas Friman deltog i ett mote for koordinatorer i Vanda 9-10.10. Elisabeth Norrmen
och Thomas Friman deltog i seminariet Studier i Rorelse 7-9.11.2019, Helsingfors Stockholm. Samtliga i arbetsgruppen hade for
avsikt att delta i Studier i rorelse seminariet i
Seinajoki i april.
Lararkaren har informerats om projektet och
pausgymnastik eller brain breaks har ingatt
under ett flertal moten. I november arrangerade arbetsgruppen ett pedagogiskt cafe for

Ovan: träning inför
Toughest hinderbanelopp med PT Niklas
Wiitala. Foto: DCB.
Höger: rörelsecoachutbildning. Foto: DCB.
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lararna och delade med sig av tips och ideer
for en rorligare skolvardag. Under en vecka i
november ordnades pausgymnastik utomhus.
4.2 holl fysioterapeut Ulla-Maria Kristo en
forelasning for samtliga studerande om ergonomi. Sessionen inleddes med pausgymnastik
som rorelsecoacherna drog.
Änskaffningar har gjorts till gymnastiksalen i
form av utrustning som finns tillganglig under
de raster och lektioner nar gymnastiksalen ar
ledig. Pull-up bars har installerats i en korridor och i gymnastiksalen.
4.11 holls en Halsomassa och oppet hus for
vardnadshavare och studerande.
I mars inleddes gemensamma traningar for
Energy Run och Toughest hinderbanelopp.
Som inspirator fungerade PT Niclas Viitala
fran Folkhalsan. Bade studerande och larare
har for avsikt att delta. Ett gang pojkar har
under lasaret haft gemensamma traningar
och spelat innebandy. De deltog med framgang i gymnasiernas innebandyturnering dar
de blev andra efter Topeliusgymnasiet.
4.10 arrangerade skolan en friluftseftermiddag med flertal alternativ (plogging, zip adventure, utomhusspel, fagelskadning, brannboll, promenadtur langs stranden). I borjan av
april hade vi planerat att ordna en friluftseftermiddag pa Ojberget for hela gymnasiet.

Under april manad pagar en motionskampanj
for studerande och personal. Utlottningspriser i form av motionssedlar, presentkort och
goodie bags delas ut bland de som lamnat in
sin motionskupong. Den basgrupp som lyckats fa med flest deltagare vinner ett pris for
hela gruppen.

Medvetenheten om projektet Ovis i rorelse
finns nu hos bade studerande, larare, ovrig
personal och vardnadshavare. Pausgymnastik
blir allt vanligare under lektionstid och de
studerande tar initiativ till rorelsepauser.
Projektets synlighet garanteras med hjalp av
#Ovisirorelse pa gymnasiets instagramkonto
@vosgymnasium
Änsokan om finansiering for lasaret 2020-21
inlamnades 6.3.2020.

Utbildade rörelsecoacher:
Hanna Byggningsbacka, Jennifer Forsman, Maria Hagstrom, Malin Ivars, Änton Keski-Nisula, Robin Knuts, Fanny
Ladvelin, Julia Marttila, Viivi Suutarinen,
Ämanda Tidstrom, Ida Utriainen,
Ämanda Worgren.
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Arbetsgrupp Övis i rörelse:
Thomas Friman, Diane-Christine
Blusi, Elisabeth Norrmen, ÄnnCharlotte Soderman.

ERASMUS+ LÄRARFORTBILDNING
Intercultural and collaborative learning with
pedagogical use of ICT in schools – Erasmus +
fortbildning for larare.
Vasa ovningsskolas gymnasium ansokte om
och beviljades Erasmus+ medel for lararfortbildning lasaren 2019-2020. Projektet har
namnet Intercultural and collaborative learning with pedagogical use of ICT in schools.
Inom projektet ska larare fortbildas inom
temaomradet ”Informatik, kodning, digitalt
larande och mediekompetens” genom att beredas mojlighet att delta i kurser pa olika hall
i Europa. Kurserna ar utspridda over tva lasar
och lararna representerar olika amnesomraden. I gruppen finns larare bade fran nationella gymnasiet och fran IB-linjen.
Digital kompetens ar en nyckelfardighet som
betonas bade i den nuvarande och den kommande laroplanen for gymnasiet. Studentexamen blir helt digital fran och med ar 2019
vilket staller krav pa lararnas digitala kompetens. Internationalisering ar en valdigt viktig
och naturlig del av var skolas verksamhet

eftersom vi har en IB-linje med over 20 olika
nationaliteter bland de studerande. Ett av tio
ledord i IB:s ”learner profile” ar ”openminded”. Detta ar alltsa nagot som vi som IBskola ska strava att forma vara studerande
mot. Har kommer internationalisering in som
ett viktigt element.
I var skola ar kollegialt samarbete en naturlig
del av verksamheten. Detta samarbete sker
bade inom amnesgrupper och amnesoverskridande. Varje larare som deltagit i en kurs
fortbildar sina kolleger och samarbetspartner
i andra skolor efterat. Eftersom vi ar en ovningsskola kommer aven lararstuderande att
fa del av de nya insikterna som pa sa satt
sprids over hela landet. Var skola ar knuten
till olika forskningsprojekt i samarbete med
Äbo Äkademi. Deltagande i fortbildning via
Erasmus+ ger oss fardigheter att bidra aktivare till detta forskningsarbete. Speciellt kan
har namnas ett amnesoverskridande forskningsprojekt inom ramen for temastudiekurser dar digital kompetens ar en forutsattning
for deltagande i forskningsarbetet.

Johanna Bonäs
(längst till höger)
deltog i Erasmus+
kursen Culturalheritage and
storytelling in
Heraklion september 2019
tillsammans med
lärare från andra
europeiska länder. Bilden är
från ett skolbesök
i en grekisk skola.
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ERASMUS+ What’s your ID?
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 har fungerat som koordinerande skola for Erasmus+ projektet 20182020. Syftet med projektet ”What’s your ID?”
har varit 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
Ägrupamento de Escolas de Constancia
(Portugal). Skolorna i Lettland och Portugal
var helt nya samarbetsskolor for oss, medan
vi har ett langvarigt samarbete med vanskolan i Waregem.
Verksamheten har utgatt 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 har
starkt deras kompetenser pa manga omraden. Ett team av larare har traffats regelbundet for att utveckla projektideer och folja upp
verksamheten. Virtuella moten med vanskoGruppfoto i Daugavpils. Foto: DCB.
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Colin, Tilde
och Eevi i
Litauen.
Foto: DCB.

lorna har ordnats och aven studerande har
medverkat i dessa.
Under hosten ordnades en workshopvecka i
Daugavpils i sydligaste Lettland (6-12.10). En
grupp pa 7 studerande och 2 larare (D-C Blusi
och Frida Crotts) deltog i workshopen som
hade temat identitet och konst. Även den portugisiska vanskolan deltog i workshopen. Vi
blev val mottagna i Daugavpils, som ar Lettlands nast storsta stad och ligger vid floden
Daugava. Koordinatorn och lektorn i historia
Evelina Balode bjod pa ett intressant och varierande program. Veckan inleddes med samarbetsovningar och sang och musik. De studerande gjorde en fotovandring genom staden och fangade sina intryck. Vi gjorde en
stadsrundtur, besokte den nedlagda krutfabriken som numera ar
museum, gick pa konsert
med Riga Sinfonietta,
vandrade till fastningen
och det nedlagda kasernomradet och besokte
Mark Rothko konstmuseum. En dag gjordes en
bussutfard till staden
Zarasai i Litauen och vi
sag bl.a. en av de aldsta
ekarna i Europa samt
sjon Ilgis dar Jungfru Maria sags ha uppenbarat
sig for ett par ungdomar
1967 och platsen har allt

sedan dess besokts av litauer som en helig
plats. Under hela veckan blev vi serverade
traditionella lettiska ratter och kulinariska
upplevelser av rang. Veckan avslutades i Riga
med guidade turer i jarnvagsmuseet och operahuset. Ävslutningsmiddagen avnjots i den
medeltida restaurangen Rozengrals.

verkade och askadliggjorde aspekter av identitet pa ett lysande satt! Efter lunchen pa
Svenska klubben tog nagra av vardarna over
som guider for stadsrundvandring. Pa kvallen
samlades alla till en kvall fylld av aktiviteter i
Culturum. Bildkonstlarare Maja Roj Urrutia
hade planerat en workshop dar ungdomarna i
Gruppfoto i Belgien. Foto: DCB.

Var vanskola i Waregem, Belgien, stod vard
for en workshop 20-26.10 och 12 studerande
och 2 larare (Caroline Ingo och Joachim Hofman) deltog. Har var temat identitet och musik, men aven historia. Deltagarna presenterade sig i form av sin ”anchor song” och veckan avslutades med en fragetavling kring de
sanger de valt. Koordinatorn Lieven Vuylsteke
och kollegan Carmen Deweer hade forberett
ett mangsidigt och generost program. Deltagarna fick besoka Ypres och slagfalt och minnesmarken fran forsta varldskriget. De besokte aven den medeltida handelsstaden
Brugge och huvudstaden Bryssel. Gasterna
blev val omhandertagna i familjerna och ungdomarna svetsades ihop pa ett positivt satt.
I januari var det sa var tur att arrangera en
workshop for ungdomar fran Belgien, Lettland och Portugal. Sammanlagt 63 studerande
och 14 larare fick delta i denna unika europeiska vecka. Temat for veckan var identitet ur
ett tvarvetenskapligt perspektiv. Vadrets
makter var inte pa arrangorernas sida sa gasterna fick tyvarr inte uppleva de ”arktiska”
forhallanden som de forvantat sig. Veckan
inleddes med samarbetsovningar och lekar i
Runebergsalen. Dramainstruktorerna Änna
Moberg och Lotta Ventus holl i tradarna for
en fangslande workshop dar deltagarna sam-

Axel, Jerin, Jenny, Kirill, Emil och Adam vid Atomium i Bryssel. Foto: DCB.
141

smagrupper skapade vaggtavlor utifran sina
namn med illustrationer utgaende fran vad
som ar centralt for deras respektive identitet.
Kvallen avslutades med ”kodda” och innebandy.

Gruppfoto i Vasa. Foto: DCB.

Personlig identitet var utgangspunkt for de
digitala ID pass som deltagarna gjorde utgaende fran en egen QR kod som de andra sedan
kunde avlasa. Detta var en mycket uppskattad
och nyskapande aktivitet som lararna Caroline Ingo, Frida Crotts, Joachim Hofman och
Tina Liljeblad gjort. De foljde sedan upp detta

genom en Kahoottavling pa fredagen dar detaljer ur varje deltagares ID pass bildade underlag for tavlingen. Ungdomarna jobbade
ocksa i smagrupper med olika aspekter av
identitet (historia, DNÄ, konst, regional, social, kons- och digital identitet) och presenterade sedan i form av metoden ”gallery walk”.
Identitet i form av sang stod ocksa pa programmet. Vi larde oss, under ledning av musiklarare Johan Sundqvist, en sang fran varje
deltagarland.
En eftermiddag gjordes en utfard till Havets
hus och Bjorko. Vi hann njuta av utsikten fran
Saltkaret och ga en bit av vandringsleden
samt ata grillkorv. Samma kvall sag vi en
hockeymatch i ishallen. Gasterna tog del av
det reguljara programmet i skolan genom att
delta i tva lektioner och i tvaornas dansovning. De besokte ocksa Osterbottens museum och Kuntsi museum for modern konst.
Det som overtraffade museibesoken var dock
snofallet som foll just den eftermiddagen och
tillat snobollskastning .
Veckan avslutades med middag och program i
Äcademill. Älla vardungdomar ingick i arbetsgrupper som tog ansvar for olika programpunkter under veckan. Den digitala utvardering som gjordes pa fredagen visade tydligt
att samtliga ungdomar hade uppskattat veckans program, men det som samtliga framholl
var vardet av att traffa ungdomar fran andra
lander och fa vanner for livet!
Jag vill rikta ett varmt tack till alla vardfamiljer for er generositet! Och ett stort TÄCK till
alla deltagande studerande och larare for
enormt gott samarbete och manga magiska
minnen!
Diäne-Christine
Blusi,
Eräsmus+ pröjektet

Elea från Vasa,
Beatriz från Portugal och Charis
från Belgien.
Foto: DCB.
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köördinätör

för

What did you value the
most this week?
I think Erasmus+ is an amazing
organization that unites the
young and inspires people in Europe and helps to build new
bridges.
Meeting new people and seeing
new ways, being able to show
others our country and how we
live and the fact that it actually
snowed a few days! Älso valued
how well our host group worked
together.
The hockey match, the excursion
to Bjorko, the digital passports,
the icebreakers and the guided
walking tour of Vasa .
Learning about different cultures,
finding new friends and sharing
things about ourselves, the snow
(because I've never seen it before), the kindness in everyone
and the whole project.

Överst: Social kväll i Culturum.
Mellan: Letkajenkka i Estradan.
Nederst: På vandring i Björköby.
Foton: DCB.
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HALLÅ-PROJEKT OCH (E)KLASSTANDEM
Hallå! Vasa övningsskola och Jyväskylän
normaalikoulu har fatt trearig finansiering
fran Svenska kulturfonden for ett gemensamt
Halla-projekt (2018-2021). Malet med projektet ar att vidareutveckla samarbetet mellan skolorna och infora tandemsamarbete
inom sprakundervisningen i det andra inhemska spraket. De studerande kommer att
erbjudas mojlighet till en egen PLT (personal
language tutor) som de samarbetar med under sin gymnasietid.
Under projektet erbjuds lararna mojlighet att
skugga sina kollegor i respektive skola under
3-5 dagars tid.

var tvungen att vaga prata och da fick man
bra med ovning, bade pa sjalva spraket men
ocksa pa sjalvfortroendet.”
”On mielenkiintoista oppia puhumaan kielta
natiivien kautta. Se harjaannuttaa kielitaitoa
paljon. Myos uusiin ihmisiin tutustuminen on
aina positiivista.”
”Man utvecklar spraket och vagar tala mera.
Forsta gangen man talade med dem sa var
man radd att boja fel och undvek att ova svarare ord, men med gangerna sa slappte man.
Dessutom om man sa nagot helt fel sa rattade
hen.”

Projektet utarbetar aven en 5 studiepoangs
helhet dar lararstuderande i finska och
svenska vid Äbo Äkademi och Jyvaskylan
yliopisto samarbetar enligt tandemmetoden
kring fragor som beror sprakinlarning och –
undervisning.

Eklasstandem. Detta läsår har vi haft
eklasstandem i 4 finskakurser: FINÄ 1, FINÄ
3, FINÄ 4 och FINÄ 5. Detta innebar att de
studerande samarbetar med en finsksprakig
studerande fran Jyvaskyla med en del av kursens uppgifter. Samarbetet sker virtuellt via
Teams och de studerande for videosamtal
med sin partner samtidigt som de loser kursuppgifter, turvis pa svenska och turvis pa
finska.
Har kommer nagra citat fran studerande som
deltagit i kurserna:
”Man fick anvanda sprak pa ett annat satt an
om det skulle varit en ”normal” lektion.” ”Man
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Såhär kan samarbetet se ut på en eklasstandemlektion. Foto: Olli-Pekka Salo.

”Tuli oikeasti kayttaneeksi vierasta kielta.
Sellaista on hankalaa harjoitella tavallisilla
oppitunneilla, joten koin sen tandemissa ainutlaatuisen tarkeaksi.”
”Hon var lik mig och valdigt snall. Det skulle
vara bra att ha en finsk van.”
Lasarets utbyteskurs inleddes 13-15.11 i Jyvaskyla och vara studerande fick for forsta
gangen traffa sina tandempar i verkligheten.

Under vistelsen fick de studerande som uppgift att gora en film om Jyvaskyla ur ett visst
perspektiv (kultur-, idrotts-, studiestad osv.).
Under vara dagar i Jyvaskyla fick de studerande ocksa forsoka ta sig ut ur det finsksprakiga Escape room Mysteeri, de fick ta del
av Ämacing Race Jyvaskyla, handskas med
farliga maskiner i slojdsalen, tillverka sina
egna souvenirer, dansa och spela olika spel.
En av kvallarna avslutades med gemensam
middag pa en restaurang. De studerande
bodde i sina vardfamiljer och fick saledes en
utmarkt chans att prata finska och ta del av en
finsksprakig vans vardag.

”Hön vär lik mig öch
väldigt snäll. Det skulle
värä brä ätt hä en finsk
vän.”

goda saker som fika vid Äroma och Sweet
Vasa samt middag pa Pub Niska och Friends &
Brgrs. Besoket avslutades med varma kramar
och kanslan av att vi hade fatt manga nya vanner!

Modiga studerande ger sig av i höjderna. Foto: Olli
-Pekka Salo.

Deltagarna i årets utbytesprojekt med Jyväskylän
normaalikoulu. Foto: Olli-Pekka Salo.

15-17.1 var det var tur att sta vardar da de
studerande fran Jyvaskyla anlande till Vasa.
Under vara dagar har gjorde vi en hel del. Det
blev skoj och fragesport kring skillnaderna
mellan svenskar och finlandssvenskar, vi gav
tillbaka genom att ta vara gaster till ett
Escape room pa svenska, vi dansade discodans och vaggklattrade samt pysslade tillsammans med Maja. Vara gaster fick ocksa delta i
de aldstes dans ovning och sa fick de en liten
Vasa sightseeing-tur. Det blev ocksa en del

Med pa var resa till Jyvaskyla i november
hade vi Maja Roj Urrutia och Eva Ramstedt
som skuggade sina kollegor i bildkonst respektive gymnastik. Kerttu Korhonen fran
Jyvaskylan normaalikoulu skuggade i sin tur
Maja i januari.
Klasstandem. Vasa övningsskola samarbetar med Vaasan lyseon lukio och vi erbjuder
tillsammans en kurs per lasar i klasstandem.
Klasstandem skiljer sig fran eklasstandem pa
det sattet att paren traffas fysiskt (inte virtuellt som i eklasstandem) och de studerande
tillbringar varannan lektion pa var skola och
varannan pa lyseo.
Åsä Löf
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GRUPPHANDLEDARNA

Att dra åt samma håll. Dragkamp under friluftsdagen på Sandö. Foto: Frida Crotts.

Årskurs 1
Inom grupphandledarteamet for arskurs 1
har vi haft ambitionen att framja en hallbar
livsstil for de studerande med tanke pa larande, halsa och valbefinnande samt miljon. Under forsta studiearet har vi satt tyngdpunkten
pa gemenskap, sjalvkansla och valbefinnande.
Vi har ordnat olika temablock och moten
inom arskursen, bade internt samt i samarbete med olika organisationer som tex. Barnavardsforeningen som dragit workshoppar i
bl.a. sjalvkansla och framtidsdiskussioner. En
malsattning har varit att minska uppdelningen i olika enheter och starka arskursen som
en helhet, dar bade den nationella sidan samt
IB far ge sin egen pragel pa verksamheten,
som bland annat tagit sig i uttryck som flersprakighet. Vi fortsatter aven som i fjol att integrera bildkonst-och musikstuderande med
ovriga.
Omsorgen for den sociala, mentala och fysiska
halsan har inte endast synliggjorts genom
punktinsatser utan ocksa genom en kon146

tinuerlig dialog pa alla nivaer. I en trivselundersokning som vi genomforde pa hosten
bland alla ettor kom det fram att arskursen
overlag upplever att de trivs i sin skola, att
man far vara sig sjalv samt att det ar latt att fa
kontakt med bade medstuderande och larare.
Vara ettor uppskattar ocksa den undervisning
de far och tycker att de for det mesta har en
rimlig arbetsmangd.
Vi har fran forsta borjan stravat efter att
fostra vara studerande till att kunna ta eget
ansvar vad deras skolarbete och studier betraffar. De studerande fick en forankring i skolsamfundet samt struktur och tydlighet i skolvardagen redan under gymnasiekompetenskursen under perioderna 1 till 2, som vi ordnade i nara samarbete med tutorerna och Ovningsskolans egen personal. Kursen har fordelats over tva perioder bade for att det inte
ska bli for intensivt och for att stodet ska kunna fortga under en langre period. Samarbetet
med tutorerna och skolans ovriga personal
har fortgatt under hela aret. Nu pa varen har

Under den första skolveckan satsade vi på att lära
känna varandra. Tutorerna hade bland annat
ordnat en friluftseftermiddag på Sandö.
Foto: Johanna Bonäs.

ettorna redan gjort sina kursval infor nasta
lasar - nagot som de klarat galant med lite
hjalp och handledning av grupphandledare
och studiehandledare.
Under de motiverande samtalen har de studerande tillsammans med sin grupphandledare fatt reflektera over sin situation som gymnasiestuderande; sina styrkor, sitt ansvarstagande, sin trivsel och sitt larande utover sin
roll i skolan som medstuderande. Vi har ocksa
stravat efter att etablera en god kontakt med
hemmen och inbjuda foraldrarna till samarbete med skolan, nagot som bland annat synts
i en god uppslutning till foraldramoten och
andra evenemang.
Det ar sakert mycket tack vare att vi haft en sa
valetablerad kontakt med vara grupper och
att arskursen har en sa god sammanhallning
som omstallningen till distansstudier i slutet
av mars ocksa gatt forvanansvart smidigt. Vi
har hallit kontakt med varandra via Wilma,
Zoom och telefon, med mera. Älla mar enligt
omstandigheterna bra, med en sak ar alla overens om: Vi saknar varandra och vantar pa
den dagen da skolorna ska oppna igen!
IA Fridä Crötts, IB Jöhännä Bönäs, IC Kristinä
Skjäl, ID Lisette Smedlund, IE Märgitä Nymän
Må-Bra promenad i närmiljön. Foto: Frida Crotts.
Studerande från musiklinjen uppträder för vänner
och släktingar. Foto: Frida Crotts.
1A utklädda till gamlingar på klassträff i årets innebandyturnering. Foto: Frida Crotts.
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Årskurs 2
Ändra aret i gymnasiet ar ett ar med flera
stora tillstallningar som vara studerande har
ansvar for. Redan i september borjade planeringen infor arets Lucia med att tider for ovningar spikades. Speciellt for detta lasar blev
att foreningen Brage inte anordnade nagot val
av Lucia i regionen, saledes ordnade de inte
heller nagon Luciaparad och Luciafest. Vasa
ovningsskolas gymnasium fick da en forfragan via musiklarare Johan Sundqvist om vi
kunde tanka oss att stalla upp med Luciaprogram i Trefaldighetskyrkan pa Luciakvallen
fredagen den 13.12. Efter diskussioner mellan
rektorer, grupphandledare, musiklarare och
studeranden beslot vi oss att anta utmaningen. Saledes holl vara studerande enligt tradition ett Luciaprogram at skolans ovriga studerande, personal samt inbjudna foraldrar pa
Luciamorgonen i festsalen. Hela arskursen
var involverad pa ett eller annat satt och i
sjalva Luciaprogrammet pa festsalens scen

Äldstes dans 14.02.2020. Foto: Felix Lindvik.
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var over 80 studerande med. Pa kvallen var
over 60 studerande med och holl Luciaprogram for en fullsatt Trefaldighetskyrka.
Den andra stora tillstallningen som involverar
studerande i arskurs 2 ar de aldstes dans. Under hela period tre deltog vara studerande i
en danskurs i gymnastiken ledd av gymnastiklararna Thomas Friman och Eva Ramstedt.
De aldstes danstillstallningen ordnades detta
lasar pa kvallen fredagen den 14.2. Festsalen
var fylld till sista platsen med foraldrar och
anhoriga som fick se sina barn uppkladda i
festklader framfora ett ungefar timmes langt
dansprogram.
Utover dessa mera spektakulara tillstallningar har forstas ocksa skolvardagen haft sin
gilla gang. Kurser har avlagts, raster spenderats i vanners lag, laxor har lasts och uppsatser och projektarbeten inlamnats i tid och
otid. Valet av nasta lasars kurser gjordes i
februari och underlattades av att vi aven lasa-

Åk 2 i Trefaldighetskyrkan på Luciadagen, i samarbete med Vasa svenska församling och Brage. Foto: BK.

ret 2020-2021 anvander oss av motsvarande
fem perioders system som detta lasar. Ätt vi
kunde behalla fem perioders systemet gladde
vara studerande mycket.
I mangt och mycket ar dock forstas detta lasar
praglat av de handelser som tog fart i Kina i
december 2019. Efter att ett stort antal fall av
virusorsakad lunginflammation hade konstaterats i Wuhan provinsen kom ett nytt Corona
virus, COVID-19, att bli bekant for hela varlden. Viruset spred sig som en pandemisk lopeld over hela varlden och landade i Finland i
Mars 2020. Finlands regering med statsminister Sanna Marin i spetsen meddelade mandagen den 16.3 om omfattande atgarder for
att stoppa smittspridningen av Corona viruset
och forhindrandet av en overbelastning av
sjukvarden. Bland dessa atgarder fanns beslutet om stangandet av landets alla gymnasier
fran och med onsdagen den 18.3. Det skulle
visa sig att resten av detta lasar undervisades
pa distans.

Vi kan redan nu dock konstatera att vi ar lyckligt lottade i var skola da det finns en stor beredskap for och tillgang till digitala verktyg. I
skrivande stund har vi undervisat pa distans i
tva veckor och haller kontakten med vara elever framforallt via zoom, som ar ett verktyg
for videokonferens.
Vi kan endast vanta och se hur saker och ting
utvecklas och hur olika atgarder mot corona
virusets spridning fungerar, men om det sa ar
pa distans eller genom narstudier, fortsatter
var bildningsresa fortfarande med sikte pa
studentexamen och livet som foljer!
IIA Jöächim Höfmän, IIB Cäröline Ingö, IIC
Möjä Lädvelin, IID Jöel Störgård, IIE Elisäbeth
Nörrmén

149

Årskurs 3-4
Grupphandledarteamets strategi har under
lasaret varit att av skapa forutsattningar for
ett hallbart larande. Genom samtal och planering har vi stravat att forbattra forutsattningarna for social samverkan, individuell progression och amnesvisa framtidsfardigheter.
Innevarande lasar var for de flesta av vara
studerande det sista i gymnasiet och pa andra
stadiets utbildning. Fokus for lasaret var
handledning kring och infor det som sker under det sista lasaret, men ocksa en forberedelse for det vuxenliv som foljer efter avslutad skolgang. Under arets temablock har vi
tagit sikte mot livet efter gymnasiet och vara
studerande har fatt ta del av forelasningar.
Bl.a. berattade var forna studerande Otto Lillhonga om livet i armen och Änn-Sofi Backgren
forelaste och initierade en diskussion kring
jamstalldhet.
Under aret har vi hallit utvecklingssamtal
med varje studerande och erbjudit dem moj-

Foton: Camilla Söderback.
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ligheten att reflektera kring livssituationen
och de tankar och funderingar som de har
infor framtiden. Likt tidigare lasar ha vi hallit
en sa aktiv och kontinuerlig kontakt som mojligt med vara studerande.
Äbi-kommitten har fungerarat som en samlande faktor for samtliga abiturienter. Grupphandledarna har stravat till att folja med och
stoda kommitten i arbetet kring bankskuddardagen och de gemensamma aktiviteter
som ordnades i skolans regi. Vi har inbjudit
foraldrarna att delta i bankskuddardagen
vilket redan kan ses som en tradition pa skolan.
Under varterminen har vi foljt med studieprestationerna for de som ska bli studenter
men ocksa varnat om de studerande som
kommer att fortsatta med sina studier under
ett fjarde skolar.
IIIA Stefän Röj, IIIB Cämillä Söderbäck, IIIC
Tinä Liljebläd, IIID Anders Fränsén, IIIE Henrik
Lindgrén, IVA Stefän Röj öch Cämillä Söder-

UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR BILDKONST OCH MUSIKPROGRAMMET VID
VASA ÖVNINGSSKOLA (UFFBOM)
UFFBOM ar en forening som generellt understoder studerandes aktiviteter inom bildkonst
- och musikprogrammet vid Vasa ovningsskola. Pa musiklinjen kan foreningen bidra
med ekonomiskt stod vid t.ex. ordnande av
musikalen. Pa bildkonstlinjen kan foreningen
understoda vid anordnande av utstallningar
och bidrag kan ges for studiebesok till t.ex.
konstskolor och konstmuseer. Foreningen kan
aven stoda specialkurser, studieresor, forelasningar och dela ut stipendier.
Under lasaret 2019-2020 har UFFBOM presenterat verksamheten och varvat nya medlemmar i samband med bildkonst och musikprogrammens hostkonsert och vernissage
samt i samband med en halsomassa som ordnades pa skolan i oktober. Foreningen har dartill handhaft serveringen i samband med ovannamnda Hostkonsert och vernissage som ordnades av ak 1 och 2 pa musik- och bildkonstprogrammet. Under hostens sex valbesokta
musikalforestallningar som tredje arets studerande pa musikprogrammet stod for, bistod
foreningen ocksa med servering.
Foreningen har under lasaret aktivt ansokt om
bidrag fran olika fonder och stiftelser i syfte
att ytterligare ge guldkant at linjernas verksamhet och skapa battre mojligheter for studerande att synliggora sin verksamhet.

Tack vare lararrepresentanterna Lisette
Smedlund (bildkonstlinjen) och Johan Sundqvist (musiklinjen) har foreningen fatt en
god inblick i linjernas verksamhet och darmed har samarbetet med utbildningen lopt
smidigt och varit valfungerande.
Styrelsen vill tacka alla familjer som bidragit
med ekonomiskt stod genom medlemsavgifterna.
Konst och musik ger gladje at alla i skolan!
Foreningens styrelse for lasaret 2019-2020
bestar av foljande personer:
Marina Bendtsen
Pia Ronnlund
Milla Eriksson
Nina Karls-Nygard
Teresia Byholm
Caroline Ekman
Nina Grangard
Mathias Smeds
Emma Hakkinen
(hosten 2019)
Nathalie Eriksson
(varen 2020)
Lisette Smedlund
Johan Sundqvist

ordforande
viceordforande
sekreterare
kassor
medlem
medlem
medlem
medlem
studeranderepresentant
studeranderepresentant
lararrepresentant
lararrepresentant

Äv foreningens medel har anslag detta lasar
framst anvants for utgifter i samband med
musik- och bildkonsttreornas lagerdagar pa
Klippan samt musikalen och bildkonsttreornas slutvernissage. Dessutom utdelar
foreningen stipendier till samtliga arskurser
inom bild- och musiklinjen i samband med
skolans varfest.
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Foto: Vilja Media Ab
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PLANERINGSSKEDET AV GYMNASIETS
NYA UTRYMMEN INLETT

Äbo Äkademis rektor Moira von Wright beslutade 25.2 om att inleda planeringen av utrymmen vid Vasa ovningsskolas gymnasium. Den
sa kallade spektrumbyggnaden ar byggd pa
1960-talet och det finns ett stort behov av att
modernisera utrymmena for att motsvara
dagens larmiljoer.
Lararna gjorde en behovskartlaggning redan
under varen 2019 och denna foljdes upp under varen 2020 med fler intressegrupper.
Projektplanering genomfors tillsammans med
fastighetsagaren Finlands universitetsfastigheter Äb (SYK Oy). Gymnasiet bjod in till en
samskapande workshop med malsattningen
att samla in ideer for att utveckla gymnasiets
fastigheter.
Undantagstillstandet foranledde att kartlaggningen gjordes digitalt. I april och i maj fick
studerande, lararstuderande, personal, vardnadshavare och skolans direktion ta del av
planeringsarbetet genom tre olika tillfallen.
Lararna har aven fatt ta del av materialet under varens kollegiemoten.
Under det forsta tillfallet kunde intressegrupperna ga in pa en websida och ge synpunkter
pa vad som ar bra med nuvarande faciliteter
och vilka aspekter ses som utmanade. I det
andra direktsanda tillfallet sa diskuterades
forslagen mer i detalj och under det tredje
tillfallet gjordes nodvandiga specificeringar.
Tidtabellen holl under varen och projektplaneringen fortsatter enligt planen under sommaren och hosten. Under hosten 2020 genomfors sjalva byggnadsplaneringen.

Styrgruppen för Spektrumprojektet samlad till första
mötet. Foto: Nina Kallio.

Styrgruppen traffades 18.2 for ett inledande
projektredovisnings- och planeringsmote. I
styrgruppen ingar ledände rektör Bernt
Klöckärs VÖS, direktör Timö Bäckmän ÅA,
byggchef Kimmö Mäkelä SYK, Jessicä Örn kundchef SYK, Mäts Börgmästärs gymnäsierektör
VÖS.
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Foto: Vilja Media Ab
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JOB SHADOWING

Mirjam Pomplun
från Tyskland
bekantar sig med
skolans närmiljö.
Foto: Frida Crotts.

Why would you recommend job shadow?
For me job shadowing is the best of the Erasmus plus mobility programs because you get
a real-life view of another school in a foreign
country. You follow one or several teachers in
all their daily duties, so you get a perfect impression of what the job is like. You can easily
compare it with your own schedule, routines,
stress factors at home. I very much appreciated the time the teachers took to discuss lessons, explain specific settings and decisions as
well as their openness to let me catch a view
of their daily happy and petty things.
What in specific have you noticed during
your week with us?
This must be the trust I experienced, between
teachers and students as well as between
teachers in leading roles and staff. I very
much liked the lack of control I perceived, and
I am convinced that this is the number one
condition to achieve lasting and efficient
learning. This is something I have already
introduced in my own teaching style because
trust comes easily to my personality but has
been overridden by what I experience as a
cultural strictness in German schools. Being
used to German customs it was odd to me that
the students would call the teachers by their

first names, but this was only in the beginning. I realized that this does not stand for a
lack of respect so I kind of forgot about it
quickly.
What will you implement when going back
home?
Äs mentioned above' trust will be the most
important thing I want to cultivate with my
students. I want to create a friendly atmosphere and try to relax about my fears that the
students won't learn enough. I also really
liked the brain breaks and have started using
them in my classes and my students love
them. I have started negotiations with our
computer staff to test trial versions of
ItsLearning in one of my classes to see if this
could be implemented in our school.
What would you recommend for us to do
in the future?
I can only full-heartedly encourage you to
keep up the program the way it is! I think it is
great the way you do it and will build schedules as you do for your potential job shadowers. I think it was especially great that I could
stay with Frida so I got a 24/7 impression of
"my" teacher's life - but this, of course, can't
be asked of every teacher at your school.
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ÄMNESVIS VERKSAMHET
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
Ärets lasarstema ”Hallbart larande” har styrt
var undervisning mot att satsa starkt pa basfardigheterna i amnet. Var satsning pa ekooch normkritiken i fraga om val av texter i
undervisningen kan aven namnas som ett led
i ett hallbart larande. Vi har inom amnet ocksa
fokuserat pa att jobba med tidsanvandningen
eftersom manga av vara studerande upplever
stress i vardagen. Modersmalets vitsord i studentskrivningarna betonas mera i det nya
antagningssystemet vilket okar trycket pa
amnet.

lan i september. Hon berattade om sin novellsamling “Labyrinten” och holl kreativa
skrivovningar med flera modersmalsgrupper.
Ett tjugotal av skolans studerande och tva
larare deltog i oktober i en programpunkt pa
Bokmassan i Helsingfors. Vara studerande
intervjuade Linda Bondestam, Jenny Lucander och Lena Frolander-Ulf om deras bilderbocker. De diskuterade hur det var att illustrera egen och andras text, dvs samarbetet
mellan forfattare och illustrator. Nagra abiturienter och en larare deltog i december i provet i muntlig kommunikation som ordnas i
samarbete med Vi7-gymnasiernas modersmalslarare arligen.
Under aret har flera grupper av gymnasister
varit pa gratis bio pa Ritz for att se ny nordisk
film. Skolan har dessutom bade fatt teaterbesok och sjalv besokt teatern. Vi har med de
flesta gymnasister sett pjasen “Bomullsangeln” i regi av Ulrika Bengts och dramatiserad av Ännina Enckell. I klassen diskuterades
sedan ivrigt hur viktigt det ar att kvinnornas
historia ocksa far horas. Den turnerande Unga

Författaren Ann-Sofie Carlsson diskuterade novellskrivande med några grupper som läst hennes
senaste novellsamling “Labyrinten”. Foto: Kristina
Skjäl.

Forfattaren Änn-Sofie Carlsson besokte sko-

Möte med Kjell Westö under svenska veckan.

Möte med barnboksillustratören Linda Bondestam
på Helsingfors Bokmässa. Foto: Kristina Skjäl.
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teaterns klassrumspjas om ismer i januari var
ett samarbete med amnet historia och aven
lararstuderande fick ta del av denna forestallning. Svenska veckan som ordnas av Folktinget for att bredda firandet av Svenska da-

gen och erbjuda kulturevenemang pa svenska
ordnades i november. Forfattaren Kjell Westo
som vi har last i manga kurser besokte tillsammans med Juha Itkonen Fanny-huset dar
IB-studerande Dritero Ferri traffade honom
oga mot oga.
Storsta delen av kollegiet deltog i hostas i den
av SLS arrangerade fortbildningen om skonlitteraturens roll i svenskamnet. Lararna har
dessutom deltagit i pedagogtraffar arrangerade av Wasa Teater. Samarbetet med andra
Vi7-larare har fortsatt och under hosten var
det traff i Vasa. Kulturfonden for Sverige och
Finland arrangerade ett fortbildningsseminarium for larare med temat Uppdatera dina
Sverigekunskaper, och vi hade da mojlighet
att aven traffa nejdens larare i svenska. Larare i kollegiet har aven deltagit i Granslandprojektet som arrangeras av ÄÄ. Da Halsomassan arrangerades pa skolan bidrog modersmalskollegiet med en mysig Lashorna
dar vi hade mojlighet att diskutera litteratur
med saval vara ungdomar som deras foraldrar.

”Giv öss möd ätt levä
med själär i blömning.”
Christina Andersson

introduktion i flerkameraproduktion och media vandes Svenskfinlands blickar mot showen fran VOS gymnasium pa hbl.fi. De studerande som deltog gjorde bl.a. en liveintervju med forfattaren Änn-Helen Ättianese
om hennes diktsamling “Come noi”.

Vi har njutit av närheten till Vasa stadsbibliotek
och synliggjort vår läsning.
Rofylld lässtund på brandgatan. Foton: Kristina
Skjäl.

Här är en del av teamet bakom årets 10minlivesändning . Foto: Lisette Smedlund.

Ärets “10 minutes live”-tavling handlade om
finlandssvensk litteratur. Bildkonstlararen
och musiklararen handledde tillsammans
med modersmalslararen. Efter en fyra dagars
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SPRÅKGRUPPEN finska,

engelska,

tyska

och

franska

Hallbart larande i sprak innebar att vi under
lasaret arbetat for okad kontinuitet inom vara
kurser med check-ups for medveten inlarning,
formativ bedomning och tid for reflektion. Vi
har paborjat jobbet med larandemalen som
bildar utgangspunkt for medveten inlarning.
Var stravan ar fortsattningsvis att skapa verktyg som den studerande kan anvanda for uppfoljning av sin egen larstig under en kurs, termin och lasar.
Vi har fordjupat oss i temat pedagogik pa
hjarnans villkor. Vi har en medveten mobiltelefonpolicy for klassrummet. Vi tar ansvar for
att mobiltelefonen anvands med intention.
Projektet “Ovis i rorelse” har gett inspiration
for aktiviteter som okar de studerandes fokus
och energiniva. Var stravan ar att oka valmaendet genom en harmonisk inlarningsmiljo,
larstrategier pa individniva och realism i tidsanvandning. Vi ser det som viktigt att ge tid
for diskussion och reflektion.
Skolfredstemat “Vi tar ansvar” har inneburit
att studerande och lararen (och lararstuderande) tar ansvar for det kollegiala laranet
inom kursens ramar. Vi har stravat till att
tillsammans etablera ett klimat som gynnar

Att alla har varsin dator i klassen utesluter inte att
man också jobbar med mer traditionella media
som posters och olika “analoga” grupparbeten!
Foto: Frida Crotts.

Man kan tex. använda telefonerna till att gå ut, ta
bilder och sedan “Whatsappa” på franska! Screenshot: Frida Crotts.

och motiverar inlarning. Vi har samarbetat for
att skapa en kultur av delande av inlarningstips och intressant material som kan gagna
alla i gruppen.
Hela sprakgruppen har samarbetat kring den
nya plattformen Itslearning och skapat en
grundmodell som kan anvandas i samtliga
kurser. Intern fortbildning kring bl.a denna
plattform har ordnats under lasaret.
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Läsåret slutade med ett par månader distansundervisning. Foto: Frida Crotts.

Ärbetet med GLP2021 har inletts. Vi har samarbetat med Vi7 spraklararna och deltagit i
gemensamma arbetsmoten. Tre spraklarare
deltog i den fortbildning kring GLP2021 som
ordnades 9 mars i Karleby for regionens
spraklarare. Frida deltog I SUKOLs vinterdagar i Riihimaki, 7-8.2020, dar bl.a. begreppet
sprakprofil aktualiserades. Bedomning av
studentexamen var temat for en fortbildningsdag arrangerad av LUKKI i Helsingfors
18.1 och VOS representerades dar av Frida
och Johanna.
Som ett led i det sprakstimulerande arbetet
har vi under en stor del av hosten jobbat med
planeringen av vara projektresor till Berlin 28.5 och till Paris i borjan av maj 2020. P.g.a.
Corona-krisen var vi dock tyvarr tvungna att
inhibera resorna med ratt sa kort varsel. Vara
studerandes besvikelse gick inte att ta miste
pa. Vi satte genast igang processen att forsoka
flytta fram de sa gott som fardigt planerade

resorna. Efter mycket extra arbete har vi nu
lyckats fa nastan alla pusselbitar pa plats och
det verkar som att bada sprakgrupperna i
alla fall far aka till bade Paris och Berlin. Den
nya resetiden ar forsta veckan i oktober.
I vara franskagrupper har vi anda fatt ta del
av internationella utbyten i och med att vi har
en utbytesstuderande fran Frankrike med oss
i arskurs tva i gymnasiet, samt tre av vara
egna studerande som atervant fran olika utbyten i fransksprakiga lander. Dessa fyra studerande har frikostigt delat med sig av sitt
kunnande och sina erfarenheter i vara grupper. Vi har ocksa en studerande pa utbyte i
Frankrike for tillfallet och vi far da och da sma
glimtar i hur hon har det.
Samarbetet med Jyvaskyla fortsatte aven
detta lasar. Vara studerande akte pa sprakutbyte i november och fick svarsbesok av sina
finsksprakiga vanner i januari 2020. De studerande hade aven mojligheter att genomfora
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en del kurser med inslag av eklasstandem.
Det ar inte enbart vara studerande som har
fatt ta del av utbyten. Under varen har var
amnesgrupp aven fatt ta emot tva larare i engelska fran Tyskland, Stephanie Schmidbauer
och Mirjam Pomplun, inom ramen for
Erasmus Job Shadowing programmet. Stephanie var intresserad av handledning av blivande spraklarare, medan Miriam var hos oss
for att hitta nya mojligheter med ICT I sprakundervisningen. Det var intressant och givande for alla parter att diskutera och jamfora
var lararvardag - ofta for att inse hur hem-

mablinda vi kan vara. Se nagra av Mirjams
reflektioner i avsnittet “Ä few words on Job
shadowing”.
Overgangen till distansundervisningen sa har
I Coronans tider har gatt smidigt tack vare
kollegialt stod och samarbete, bl.a. i form av
ett delat dokument for tips och ideer samt
regelbundna Zoom sprakmoten. Ofta ar det
ocksa vara studerande som handlett oss I teknikens snarskog. Bade larare och studerande
har gang pa gang fatt konstatera att vi inte
skulle klara oss utan varandra – vare sig vi
mots IRL eller pa distans!

Kira Liljestrand håller
övningslektion i
MAA4. Foto: Camilla
Söderback.

MATEMATIK
Tillsammans med en studerande har vi jobbat
for en bra grund, bade vad galler kunskap,
arbetsrutiner och sociala fardigheter. Denna
grund underlattar och hjalper studerandena
att utveckla sina kunskaper. Samtidigt ger det
en god sjalvkansla som ar en viktig del av studerandenas valmaende, vilket pa sikt ar viktigt for bade ett hallbart personligt liv och
samhallsengagemang.
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Under lasaret har vi satt speciell fokus pa studieteknik, formativ utvardering, uppfoljning
av studieframgang, studerandenas delaktighet i kursplanering och genomforande, att
skapa en positiv inlarningsmiljo och att lara
for livet, dvs ge en stark grund for framtida
studier.
Vi var alla tvungna att ta stora digitala kliv
med mycket kort varsel i och med att sko-

Distansprov i matematik. Foto: Nikke Palmberg.

lorna stangdes i mitten av mars pa grund av
corona-krisen. Med 39 timmars forvarning
gick vi over till distansundervisning, vilket var bade larorikt, kreativt, problemlosningsfokuserat
och frustrerande. Pa den digitala
fronten kan ocksa namnas att vi
har testat och infort digitala haften i undervisningen.

Filippa Sandberg och Amanda Rösgren.
Foto: DCB.

Under lasaret har vi ordnat abittistugor infor studentskrivningarna och raknestugor i samband
med kurserna.
Gladjande under aret var att Filippa Sandberg blev tvaa i Mattetaphlan som ordnas av Teknologforeningen vid Äalto universitet. Fem studerande fran vart
gymnasium
deltog.
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IB MATHEMATICS
In grade 2 we started to teach according to a
new syllabus. This meant more work for the
teacher than normally trying to figure out
what had changed from the previous syllabus
and get to know new teaching materials. We
needed special arrangements because of the
group sizes being small in two of the courses.
In Mathematics Änalysis and Äpproaches we
have had a group of SL students being taught
normally and a group of three HL students
who do their Mathematics studies as an
online course through Pamoja. Besides that,
we have had a group of five students in Mathematics Äpplications and Interpretation

which get partly teaching in class and partly
as self-studies.
In pre-DP we have followed the same system
as previous years following the national
courses but in English.
In grade 3 we have had the last year of the
courses Mathematics SL and Mathematics HL.
We had everything well planned and carried
out when we suddenly got to know that the IB
final exams are cancelled due to the Corona
pandemic. Ät the moment we don’t know exactly how the diploma grades are counted,
but it is clear that the internal assessment
plays a greater role than we thought at the
moment the students worked on it.

BIOLOGI OCH GEOGRAFI
Lasaret 2019-2020 inleddes som vilket annat
lasar som helst. Den nuvarande laroplanen
som nyss tagits i bruk borjade hitta sina former gallande utvardering och arbetsmetoder.
Trots detta paborjades pa allvar planeringen
av ibruktagandet av den nya laroplanen som
kommer att borja tillampas fran och med lasaret 2021-2022. Under lasaret hade vi efter en
paus pa tre ar igen lararkandidater med oss i
undervisningen.
I slutet av augusti besokte 2 larare och 18
studerande Fakulteten for naturvetenskaper
och teknik vid Äbo Äkademi i Äbo. Under tva
dagar fick vara studerande bekanta sig med
biologistudier vid fakulteten genom manga
intressanta laborationer och forelasningar.
Studiebesoket var mycket givande och ocksa
viktigt med tanke pa att ge vara studerande
en inblick i universitetsstudier.
I borjan av september deltog ca 40 IB studerande i faltkursen som genomfordes vid
Klippan i Monas i Nykarleby. Under tre dagar
genomforde eleverna olika typer av faltundersokningar i det vackra Natura 2000 omradet
som omger klippans lagergard. Faltkursen
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Kvadratanalys under fältkursen. Foto: Margita Nyman.

behovs inom IB biologin for att vi ska kunna
uppfylla kravet pa tillrackligt mycket praktiskt arbete.

Undersökning av växter under fältkursen. Foto: Margita Nyman.

I mitten av november deltog lararna i biologi i
en konferens om genealogi och DNÄ vid Umea
Universitet. Konferensen behandlade hur
DNÄ idag anvands for att utreda hur manniskoslaktet spridit sig till jordens alla horn, hur
DNÄ anvands i dagens slaktforskning samt
hur DNÄ kan anvandas inom modern kriminologi.

I allt vasentligt ar det anda Corona virusets
framfart som kommer att kommas ihag fran
detta lasar. Spridningen borjade i Kina i december 2019 och kandes i detta skede avlagset, men som vi alla vet utvecklades det hela
till en pandemi med konsekvenser av aldrig
tidigare skadade dimensioner i vart nutida
samhalle.

Även ett studiebesok till Umea universitet for
vara studerande var inplanerat till slutet av
november, men pa grund av omfattande strejker stalldes farjeturen med Wasaline in och
saledes kunde inte studiebesoket genomforas
detta lasar.

Finlands regering med statsminister Sanna
Marin i spetsen meddelade mandagen den
16.3 om omfattande atgarder for att stoppa
smittspridningen av Corona viruset. Bland
dessa atgarder fanns beslutet om stangandet
av landets alla gymnasier fran och med onsdagen den 18.3. Det skulle visa sig att vi undervisade pa distans resten av lasaret

Intresset for det finlandska skolsystemet aterspeglas aven detta lasar i och med att vi inom
amnesgruppen haft en lararstuderande fran
Linkopings universitet under tiden 27 januari
till 21 februari. Hennes amneskombination
var geografi och historia. Inom ramen for hennes VFU-praktik tog hon del av var ordinarie
undervisning och ovrig verksamhet inom skolan samt aven hur lararutbildningen bedrivs
inom Vasa ovningsskola.

Vi kan redan nu konstatera att vi har varit
lyckligt lottade i denna mycket speciella situation med undantagslagar ikraft. Vasa ovningsskola och Äbo Äkademi har visat sig
vara val forberedda for distansundervisning.
Vi har tillgang till diverse digital verktyg som
nu kommer val till pass. I var undervisning
har vi redan tidigare i stor utstrackning an163

Bilder från studiebesöket i Åbo. Till vänster laboration och till höger musdissektion. Foto: Margita Nyman.

vant oss av dessa verktyg men nu ar det verkligen av avgorande betydelse att kunna anvanda de digitala plattformerna. De verktyg
som framst anvands ar Zoom for videokonferenser, Itslearning for delning av undervisningsmaterial, uppgifter och prov samt
Teams for allman kommunikation, inlamningsuppgifter och delning av lektionsmaterial. Socrative och Testmoz ar ocksa i anvand164

ning for att genomfora mindre forhor och minitest.
Det ar nya tider nu och inget ar som forr. Vi
undervisar hemifran och traffar endast vara
studerande over internatet. Bra har det dock
fungerat hittills, och bra fungerar det sakert
ocksa tills lasaret slut.

KEMI
Ärets tema “Hallbart larande” passar kemin
utmarkt. Kemin ar ett amne som man ska ha
nytta av ocksa i sin vardag och framover i livet, inte endast pa skolbanken. Darfor har vi
satsat en del pa att fokusera pa kemin i vardagen for att utveckla studerandes forutsattningar att delta i samhallsdebatten i fragor
som anknyter till kemin. Vi har jobbat pa att
se kopplingar over till andra amnen och tanka
pa hallbarhetsperspektivet da det kommer till
anvandning av olika material. Pa den experimentella fronten har vi satt in en extra stot
for att satsa pa oppna laborationer dar studerande utgaende fran en forskningsfraga,
sjalv ska planera sin undersokning. Har ser vi
en tydlig forbattring i det sjalvstandiga tankandet och planerandet. Likt tidigare ar har vi
jobbat vidare med de digitala verktygen som
studerande bor vanja sig vid infor studentskrivningarna.

Under
lasaret
har lite ny utrustning inforskaffats, bland
annat en ny analysvag
samt
nagra fler elektriska brannare
och magnetomrorare.
Ett mycket populart och uppskattat
besok
gjordes till Korsholms vuxeninstitut dar den
Ulf Ellervik. Foto: Caroline
svenske
profes- Ingo.
sorns i organisk
kemi Ulf Ellervik forelaste om den svara konsten att leva.

FYSIK
Genom att se fysiken i saval vara utforda experiment som i var omvarld i stort har vi jobbat for att vara studier ska resultera i mer an
behandlade teorier. Med en stark koppling till
skeenden i var omgivning har vi siktat pa forstaelse kring fysikens samband i stort och
smatt. Ena dagen blaforskjutningens koppling till
universums
expansion
och en annan dag hur valet av porslinskopp alternativt pappersmugg inverkar pa uppvarmningstiden i mikrovagsugnen. I
overtygelsen om ett, for
tidens tand, mer hallbart
inlarningsresultat har vi
haft betoning pa fysikens
roll i vardagen.

Äbiturienterna fick aka pa tva fysikrelaterade
resor under lasaret. En inrikesresa till
Helsingfors dar huvudmalet var laborationer i
modern fysik vid Helsingfors Universitet och
att flyga i en flygtunnel dar man skapat
samma forhallanden som i fritt fall.

Vilken känsla att få “falla fritt”
utan de risker som ett fallskärmshopp innebär!
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DLR-besöket tog oss med på ett rymdäventyr.

Utrikesresan gick denna gang till Munchen
dar vi bland annat besokte DLR (Deutsches
Zentrum fur Luft- und Raumfahrt) i det svartuttalade stallet Oberpfaffenhofen strax utanfor Munchen. Pa programmet stod aven
Deutsches Museum, BMW-Welt, Plancks Institut, Dachau Memorial Site och ESO m.m.

HISTORIA
Inom amnet historia stravar vi efter att ge de
studerande fardigheter som behovs for att
kunna leva pa ett kulturellt hallbart satt i en
mangfacetterad miljo. Inom ramen for vara
kurser lar de studerande kanna bade sin egen
och andras historia och kultur. Man kan ocksa
anvanda sig av det historiska amnet for att
forklara och fordjupa sig i hallbar utveckling.
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Vardagen och dess lunk forbyttes emellertid
till nagot nytt och ovant i och med pandemins
framfart.
Situationen var forstas besvarlig for varlden i
stort. Uppfriskande var daremot den positivitet och flexibilitet som de studerande visade
och stora var de steg som togs gallande kommunikation medelst digitala hjalpmedel.

Genom att titta pa hallbar utveckling utifran
ett historiskt perspektiv kan man till exempel
visa studerande att tidigare generationer haft
en skuld i de problem, till exempel miljoproblem, vi upplever idag och forsta vilka faktorer som foranlett manniskorna att agera pa
detta satt.
Vi har gjort studiebesok inom vara kurser till
lokala museer och tagit emot intressanta gas-

ter utifran i vara klassrum. Tva uppskattade
gaster var Gunilla Luther-Lindqvist som berattade om Nada Nords hjalpinsatser i flyktinglagren i Grekland och Turkiet, samt Emina
Ärnautovic som delade med sig av sina erfarenheter av att komma som flykting till Finland. De gav oss perspektiv pa tillvaron.
Under hostterminen genomfordes ocksa kursen Konsten att forsta historia – en projektkurs inom ramen for Idemos verksamhet - dar
fokus lag pa amnesovergripande pedagogik
och kompetensomradena i gymnasiets nya
laroplan. Kursen avslutades med ett vernissagetillfalle vid Äcademill dar professor emeritus Nils-Erik Villstrand medverkade som
hederstalare under rubriken “historiska framtider”.

Ovan: Kläddesign - utgående från demokratibegreppet - som slutprodukt i gymnasiekursen
Konsten att förstå historia.

Nere: Gymnasisten Cilla Dalkvist presenterar sitt
slutarbete i gymnasiekursen Konsten att förstå historia (Academill).
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SAMHÄLLSLÄRA
Inom amnet samhallslara ar lasarstemat hallbart larande alltid aktuellt. Vi stravar efter att
ge vara studerande fardigheter som behovs
for ett hallbart liv bade pa lokal, nationell och
global niva, till exempel ekonomiska, juridiska
och andra samhalleliga fardigheter.
I ar har en del av vara studerande deltagit i
Global Social Leaders internationella tavling
kring de globala utvecklings- och hallbarhetsmalen Ägenda 2030. Vi vantar med spanning
pa resultat fran tavlingen. Vara studerande
har ocksa framgangsrikt deltagit i ekonomitavlingen Generation euro. Vi har gjort flera
studiebesok, till exempel till riksdagen i
Helsingfors, Vasa stadsfullmaktige, Osterbottens tingsratt, lokala foretag och banker.
Utvecklingsarbete i riktning mot GLP2021
sker till exempel inom ramen for Hallbart

FILOSOFI
Ärets lasarstema ”Hallbart larande” har pa
manga satt att aktualiserats inom amnet filosofi. Vi har narmat oss temat ur flera perspektiv. Dels kan begreppet ”hallbart larande”
syfta pa att de studerande utvecklar en formaga att forhalla sig till information, kunskap
och studier pa ett hallbart satt. Genom att vi
via diskussioner och annat arbete lart oss
ifragasatta och soka motiv och argument for
uppfattningar, kan vi ocksa fa ett battre grepp
om den information vi standigt omges av. Vi
har jobbat med att att undersoka grunder for
vetandet och med att oppna upp begrepp och
dess betydelser, vilket lar oss att strukturera
tankandet och se storre helheter och samband. Kreativiteten gynnas da man kontinuerligt utmanas av fragestallningar som saknar
enkla svar. Detta kan alltsa stoda en utveckling mot en hallbar installning till den egna
kunskapen.
Vi har ocksa narmat oss temat ur ett mera
etiskt perspektiv. Ett ”hallbart larande” kan
syfta pa att lara sig om en hallbar livsstil, att
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Digital gästföreläsning med Man Yang från Hanken i April 2020.

foretagande (TS1). Kursen ar amnesovergripande i Idemos regi och ar ett resultat av ett
nara samarbete mellan amneslararna Moja
Ladvelin, Mikael Lax och Änders Fransen.
Kursmalsattningarna har parallellt med den
foretagsamma pedagogiken och arbetslivsforberedande inslag varit att tangera teman som
diversitet, ledarskap, teknik och etik.

begrunda fragor om vad som faktiskt utgor
ett gott liv och vad som behovs for ett sadant.
Vi har diskuterat och reflekterat over fragor
som beror detta. Via diskussioner sporras
man till att oppna upp sitt tankande och tillgodogora sig nya perspektiv.
PSYKOLOGI
Hallbart larande har aktualiseras inom pa
flera olika satt inom amnet psykologi. Temat
har behandlats bl a genom att belysa metakognitiva kunskaper och fardigheter studerandes larande I samtliga kurser.
Studiebesok och expertgaster har varit ett
aterkommande inslag i kurserna. Inom projektet SYNÄPS kommer tva seminarier med
aktuella teman som knyter till amnet att ordnas. Det forsta holls i oktober och det andra i
april. Vidare ordnades ocksa kursen
“Psykologi efter gymnasiet” under vecka 8
med psykologistuderande fran Äbo Äkademi
som haller kursen. Psykologin har ocksa samarbetat med samhallslara och modersmal
inom kursen “Hallbart foretagande”.

RELIGION
Under kurserna har vi haft uppskattade virtuella besok av Sabina Lumivirta som har arbetat med religionsdialog bade i Finland och
utomlands. Vi har ocksa fatt videohalsningar
fran personer som ar aktiva inom religiosa
samfund och gjort ett studiebesok till ortodoxa kyrkan i Vasa.

HÄLSOKUNSKAP
I den enda obligatoriska halsokunskapskursen finns manga amnesomraden som behandlar de studerandes halsa och valbefinnande.
Vi har fortsatt med det lyckade konceptet att
varje studerande valjer en halsovana de vill
lara sig mera om och gora en liten forandring
i. De foljer med sitt ”normala” beteende i en
vecka och forsoker forbattra det valda beteendet i tva veckor. Projektet utmynnar i en
rapport dar bade teori och utforande ingar
tillsammans med analys och reflektioner. Inlarningen forstarks – blir hallbar – genom att
kunskapen blir personlig, och inom gruppen
tacks manga olika halsobeteenden. Kursen

stravar till att forbattra studerandenas halsokunnande och i och med det personliga projektet lar de sig utvardera sin egen halsa och
forbattra sitt halsobeteende om det behovs.
De nya motionsrekommendationerna betonar
att ocksa sma insatser fysisk aktivitet ger halsovinster och far oss att ma bra. Inom amnets
alla kurser har vi infort regelbunden pausgymnastik med malet att forbattra koncentrationsformagan, inlarningen och det allmanna maendet.
Situationen med covid-19 och distansundervisning har – som ocksa i alla andra amnen –
medfort manga utmaningar och en hel del
nytank. Huvudtanken har anda varit att fortsatta med vara schemabundna lektioner, att
fortsatta se och gora varje studerande delaktig av det som gors, och att inte pa nagra villkor glomma bort pausgymnastiken eftersom
bade sittande och skarmtid okat i och med
den radande situationen.
De nya motionsrekommendationerna poängterar
att all motion är viktig, likaså sömn och vila. Källa:
UKK-institutet.
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BILDKONST
Lasaret 2019-2020 borjade med gemensam
lagerskola for bildkonst-och musikprogrammet vid lageromradet Klippan i Munsala. Dar
startade deras planering av slutprojektet.

Vara studerande i ak 3 fick ocksa mojligheten
att under hosten gora vaggmalningar i Terapicentret Fyrklovern.

Äventyrsbanan på hög höjd var mycket uppskattat av de deltagare som vågade sig upp. Foto:
Lisette Smedlund.

Väggmålning. Foto: Lisette Smedlund.

Vart samarbete med Midgardsskolan i Umea
fortsatte under lasaret. De kom pa besok i
september men tyvarr blev var resa till Umea
inhiberad pa grund av coronaviruset. Under
Midgardsskolans besok hos oss ledde kulturarbetaren Simon Gripenberg en workshop
med temat ”Miljokonst”. Temat valdes utgaende ifran lasarstemat ”hallbart larande” eftersom vi arbetat miljomedvetet och med
atervinning.

Slutprojekt av Filippa Sandberg. Foto: Lisette
Smedlund.

Bildkonststuderande bestamde tillsammans
att de skulle arbeta med temat ”tid”. Deras
konstverk utmynnade i en pop-up utstallning
i Rewell Center med vernissage 21 januari.
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Samarbete och planering i blandade grupper
med ledning av Simon Gripenberg. Foto: Lisette
Smedlund.

.

Guidning på Kuntsis museum för modern konst.
Foto Lisette Smedlund.

Skulptur. Foto: Lisette Smedlund.

Äk 2 har gjort sina Bildkonstdiplom under
varen. Konstverken samt deras processdagbocker kommer att stallas ut under hosten.
Äk 1 stallde i oktober ut sina teckningar och
malningar fran sin forsta kurs pa bildkonstprogrammet samtidigt som musikstuderande
hade sin sangkonsert. Det var ett mycket gemytligt tillfalle med manga besokare.

Bildkonstarbete av Wilma Bjöklund i årskurs 2. Foto:
Lisette Smedlund.

Planeringen
av
digital
verksamhet/
uppbyggnad for studerande som gar programmet fortsatte genom att studerande tog i
bruk en digital portfolj med en gemensam
platform i Teams. Mediasalen uppdaterades
med montering av fotoskarmar. Studerande
fick i uppdrag att planera en grafisk profil for
VOS gymnasium.
Det fina samarbetet med foraldraforeningen
Uffbom har fortsatt och koordinator Lisette
Smedlund och vikarierande musiklarare Johan Sundqvist har ingatt som lararrepresentanter.
Media 1 kursen blev delvis distansstudier via Zoom
pga coronaviruset. Foto: Lisette Smedlund.
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MUSIK
Augusti 2019
Lasaret 2019–2020 inleddes med inskription
i Estradan. Sandra Nygard och Naomi Äbacka
fran musiklinjens ak 2 upptradde med sang
och pianomusik. Musiktreorna planerade sitt
slutprojekt, musikalen ”Innan allt faller”, pa
lageromradet Klippan och pa IB-dimissionen
den 30 augusti skottes musiken av Oskari
Riihimaki 2E (piano) och Eevi Hakala 2E
(cello).
September 2019
Musiklinjens ak 2 sjong for Odd Fellow i Vasa
stadshus den 14 september.
Oktober 2019
Den traditionella konserten med ensemblesang holls den 2 oktober. Musiklinjens ak 1
och 2 upptradde med ett omvaxlande musikprogram och bildkonsteleverna, ak 1 och 2,
bjod pa vernissage.
Den 3–5 oktober holls den forsta workshopen
tillsammans med musiklinjens ak 2 och BjorHöstkonsert. Foto: Lisette Smedlund.
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neborgs svenska samskolas klass 2G. Musikalsamarbetet var ett sprakstarkande forskningsprojekt dar planerad premiar var pa
Bjorneborgs teater den 24 april 2020.
Den 8 oktober upptradde musikettorna med
sang pa en konferens for specialpedagoger i
Äuditorium Bruhn pa Äcademill. Laten ”Lady
Madonna” dar hela gruppen spelade kazoo
och Bruno Urrutia var tenorsolist gjorde
succe.
November 2019
November inleddes med minnesstund for
Oskar Kurkinen. Ästri Liavag spelade flojt och
Wilma Lagland sjong tillsammans med Wilma
Saari. Den 14 november upptradde musiklinjens ak 2 pa Framtidsdalens avslutningsseminarium i Äkademisalen. Äxel Hayry bjod
ocksa Gabriel Faures cellostycke ”Sicilienne”.
Den 6 november var det dags for gymnasiets
Svenska dagen-fest. Gymnasiekoren, som
detta ar hade 61 sangare, gjorde lasarets
forsta framtradande.
Den 16 november hade musiktreorna premiar
for sitt slutprojekt: musikalen ”Innan allt fall-

Innan allt faller. Foto: Elias Andersson.

ler”. Musikalen handlade om en dodlig pandemi och ett fiktivt land dar presidenten ville
att botemedlet som dr. af Ugglas hade uppfunnit enbart skulle anvandas i det egna landet.
Nar corona-pandemin brot ut nagon manad
senare vackte musikalen uppmarksamhet i
pressen och filminspelningen av musikalen
publicerades pa Vasabladets natsidor. Musikalen spelades sammanlagt sju ganger infor
publik den 16–19 november.
Den 28 november medverkade musiklinjens
ak 3 i livsandningen ”10 min live” pa HBL:s
natsida. Gruppen sjong den fiktiva nationalsangen fran musikalen ”Innan allt faller”.
Sangens text och musik ar skriven av Ästri
Liavag. Sandningen avslutades med Julia
Granholms lat ”Stanna”. Julia har aven publicerat laten under artistnamnet Julia-Sofie pa
Spotify och Youtube. I sandningen fick ocksa
Vasa ovningsskolas jingel, baserad pa skolans
lystringssang, sitt forsta offentliga framforande. Felix Lindvik (musiklinjen ak 2) skrev
under hosten tva jinglar som under lasaret
har anvants i interna podcasts, men aven offentligt pa skolans sociala medier.
Den 29 november holls adventsandakt i Runebergssalen. Älbert Sahlstrom spelade violin

och Nathalie Eriksson och Julia Granfors upptradde med sang och gitarr.
December 2019
Äk 2 arrangerade Lucia pa gymnasiet den 13
december. Pa kvallen upptradde en stor del
av arskursen med programmet i Trefaldighetskyrkan.

Luciamorgon i gymnasiet. Foto: Bernt Klockars.

Pa julfesten upptradde gymnasiekoren, en
barbershopkvartett fran musiklinjens ak 3
(Elias Byholm, Christoffer Patt, Johan Gustafsson och Elias Ändersson) och Ästri Liavag
med sang. Gymnasiekoren forstarkt av nagra
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sangare fran musiklinjens ak 3 upptradde
aven i julkyrkan den 20 december.

Evenemang och konserter som uteblev
p.g.a. corona-pandemin

Februari 2020

2–3 april: Resa till Umea med musik- och bilkonstlinjens ak 2 dar vi bl.a. skulle besoka
Musikalakademien (Strombacks folkhogskola)

Den 11 februari var det dags for faddergala.
Musiklinjens ettor stod for merparten av programmet, men musiklinjens ak 2 och 3 upptradde ocksa pa tillstallningen. Den 18 februari gjorde koren en demoinspelning for Skolmusik 2020. Stycket vi bandade var Ädiemus
av Karl Jenkins. Koren ackompanjerades av en
straktrio, flojt, elbas och slagverk. Meningen
var ocksa att upptrada med stycket pa studentdimissionen 2020.
Mars 2020
I mars drabbade corona-pandemin Finland
och gymnasiet overgick till distansundervisning. I slutet av mars startades ett virtualkorprojekt. Projektet gjordes for att hedra skolans mangarige rektor Thor Osterholm
(1.7.1926–21.3.2020) och den virtuella inspelningen av ”Äftonens sang” fardigstalldes
till begravningen. I projektet deltog 36 sangare och musiker. Ljudsparet mixades av Elias
Byholm (ak 3) och videon redigerades av
Elias Ändersson (ak 3).

8 april: Musikal- och filmmusikkonsert med
musiklinjens ak 2
Det sprakstarkande forskningsprojektet mellan Bjorneborgs svenska samskola och musiklinjens ak 2 (musikalen ”Inlast”) fick avslutas efter tre workshopar. Manus och musikarrangemang var sa gott som klara, men de
sceniska repetitionerna och forestallningarna
uteblev.
Valborgsfest dar gymnasiekoren skulle
sjunga tillsammans med grundskolans kor,
sammanlagt 150 sangare.
Skolmusik 2020-festivalen i Jakobstad.
Utekonsert med musiklinjens ak 1 och 2.
Studentdimission med upptradande av gymnasiekoren och musiklinjens ak 3.

Aftonens sång.

Höger: Planschen för musiklinjens musikal om en pandemi.
Nådde över nyhetströskeln när
koronapandemin bröt ut och
fanns bl.a. tillgänglig via VBLs
hemsida.
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GYMNASTIK
I gymnasiet har vi fokuserat pa att ge de studerande redskap for att hitta balans i den kravande gymnasievardagen. Genom att erbjuda
ett mangsidigt program som de studerande
far vara med och inverka pa vill vi ge positiva
upplevelser av att rora pa sig. Ätt framja den
psykiska och sociala halsan ar lika viktigt som
att framja den fysiska. Kickoff for studier i
rorelse pa andra stadiet infordes i vart gymnasium pa hosten och fick namnet Ovis i rorelse. Programmet stravar till att oka den dagliga aktiviteten bade pa och utanfor lektionstid. De nya nationella motionsrekommendationerna som kom under aret visar ocksa att
kortare pass pa 10 minuter racker for att vi
skall fa halsofordelar. Darfor vill vi ocksa betona att sma insatser pa lektioner, raster, efter skolan och pa kvallstid ar viktiga och ger
oss avkoppling samt avbrott fran var stillasittande livsstil. I manadsskiftet januari-februari
deltog gymnastiklararna i Liito:s nationella
fortbildningsdagar for gymnastiklarare i Rovaniemi. Dar uppdagades da den forsta coronasmittade patienten i Finland. Inte kunde
man tro att pandemin senare skulle bli sa
pass omfattande att skolorna stangs och man
uppmanas att hallas hemma.
Som vanligt var en av arets hojdpunkter aldstes dans. Ätt fa se gladjen och samvaron mellan de studerande ar helt fantastiskt. I ar var
det hela 128 dansare som deltog. Inom skolidrottsgrenarna hade vi fina framgangar i fotboll dar det blev ett brons och i innebandy dar
det blev ett silver.
Distansundervisning i gymnastik medforde
nya utmaningar inte minst nar det gallde att
bedoma fardigheter. Digitaliseringen kom
verkligen igang pa allvar men det fungerade
bra for det mesta. Digitala verktyg och appar
anvandes friskt, Sportstracker, Seppo, Ätive
quiz, Tabata, Youtube, Lesmills mm. Studerandena fick uppgifter som skulle goras
antingen live eller enskilt. Mest saknade man
kontakten med studerandena samt att fa se
gladjen nar de har gymnastik tillsammans,
vilket gjorde att sociala malen var svara att
uppfylla. Undervisning, delning och redovisning av uppgifter, inskickande av videofilmer
och sjalvutvarderingar gjordes med hjalp av
Zoom och Teams.
176

Överst: Finalturneringen i fotboll spelades i år i Fennia Arena. Övis tog brons. Foto: Thomas Friman.
Mellan: Finalturnering i innebandy spelades i år i
OP-Arena. Övis tog silver. Foto: Thomas Friman.
Nederst: 128 dansare i äldstes dans. Foto: Thomas
Friman.

STUDIEHANDLEDNING
Studiehandledning pagar under hela gymnasieutbildningen och sker genom undervisning i
klass, forelasningar, studiebesok och inspirationstillfallen samt dartill handledning bade
individuellt och i smagrupper.

Vi har erbjudit manga studiebesok at vara
studerande. I augusti ordnade vi for tredje
aret en lyckad Karriar 2025 inspirationsdag
kring olika yrken och branscher. Tillfallet arrangeras gemensamt av studiehandledarna i
alla gymnasier i Vi7 samarbetet for att inspirera vara abiturienter infor framtida arbetsliv
och karriarplanering. Under dagen far vara
abiturienter traffa representanter for manga
branscher och yrken. Dagen har tidigare uppmarksammat i media och det lyckade konceptet har nu aven spridit sig till norra Osterbotten.
Pa hosten deltog vi som vanligt i Hogskoledagen i Helsingfors och i januari i Äbo Äkademis
och Novias UniYH-dag i Vasa.

Studiehandledare Nina Kallio på utbildningsmässa.
Foto: Kicki Häggblom.

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. Studiehandledarnas dorrar ar oppna
for studerande under hela gymnasietiden.
Man kan “droppa in” eller boka en individuell
tid. Varje studerande har minst ett bokat individuellt samtal varje ar med en studiehandledare.
Vart amne har tva obligatoriska kurser. Studiehandledning 1 sker framst genom att studerande deltar i handledning, inspirationstillfallen och studiebesok, vilka dokumenteras i
det elektroniska studieplaneringsverktyget
”Wilmer”. Till vara inspirationstillfallen har vi
bjudit in representanter for olika skolor och
branscher. Tillfallena halls fredagar kl 14.35
och ar frivilliga for vara studerande att delta i.
Det tillfalle som drog mest besokare detta
lasar var Polisyrkeshogskolan.

Inspiratörer på Karriär2025.

Studiehandledning 2 ar den andra obligatoriska kursen i vart amne och den ingar i schemat for alla pa ar 2. Teman for kursen ar fortsatt utbildning, arbetsliv, karriarplanering.
Kursen gick i sin helhet i period 4 i 4 parallella grupper. Genom att skolan plotsligt
stangde och vi gick over till distansundervisning fick vi tillfalle att trana pa en av de kompetenser som lyfts fram som viktiga i framtidens arbetsliv; formaga att snabbt anpassa sig
till nya situationer. Genom att vi anvander en
digital larobok i kursen var overgangen till
distansundervisning inte sa dramatisk.
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Studiehandledning på distans. Selfie med Kicki
Häggblom och grupp.

Även handledningen av de studerande fortsatte pa distans under varen. Vi traffade studerande via videomotesverktyget Zoom, kommunicerade via Wilma och ibland telefon. Vi
fortsatte aven med fredagarnas inspirationstillfallen virtuellt. Vi upplevde att det var viktigt att ha sa normala rutiner som mojligt
aven om ingenting var normalt under varen
2020.
Studiebesök:

Hogskoledagen i
Helsingfors

Juridikstudier vid
Helsingfors universitet i Vasa

Novias YH-dag i
Vasa

Svenska handelshogskolan i Vasa

UniYH-dagen i Vasa

Unipåväg2019
(Helsingfors
universitet).
Foto: Kicki
Häggblom.
178

Inspirationstillfällen:

Ätt studera utomlands. Taiwan.

Exercise and Health, Äberdeen University, Scotland

Ärcada

Militartjanstgoring i Flygvapnet

Musikpedagogik vid Sibelius Äkademin

Performing Ärts school, Goteborg

Polisyrkeshogskolan

Svenska social- och kommunalhogskolan vid Helsingfors universitet

Umea universitet

Politics and Quantitative methods,
University of Edinburgh

Veterinar, University of Tartu

Studerande inom pedagogiskt ledarskap och lararutbildning vid Äbo Äkademi

Vasa yrkeshogskola

Äustralia Study (pa distans fran Äustralien)

IN MEMORIAM

Oskar Kurkinen
(24.4.2001-16.9.2019)
Mandagen 16 september naddes
vi av ett tragiskt dodsbud. Äbiturienten Oskar fanns inte langre
bland oss. Sorg och forstamning
lade sig over skolan. Manga studerande och larare sokte sig under veckan till Runebergsalen for
att i stillhet sorja och minnas
Oskar som van och studerande. Vi
fick stod av Vasa forsamling och Vasa stads
krisarbetare for att kunna reflektera och bearbeta kanslor och tankar.
Vi minns Oskars humor, hur han med glimten
i ogat och ett snett leende skojade med bade
jamnariga och larare. Hans finurliga kommentarer eller sma teckningar prydde manga papperslappar och ibland aven inlamningsuppgif-

ter. Hans vanner fragade honom
en gang i skolan hur det kommer
sig att han alltid ar pa sa bra humor och sa positiv. Oskars svar
var: “Fokusera bara pa allt som ar
bra och roligt i livet. Lat inte det
som kanns svart paverka dig pa
ett daligt satt!”
Vi minns Oskars vanlighet, hur
han tog andra i beaktande och
lyssnade in och hur han uppskattade sina vanner. Han var en glad och varmhjartad van.
Vi minns ocksa Oskars lugn och eftertanksamhet. Han bidrog aktivt till diskussioner
och vagade ha en asikt. I manga samtal imponerades vi over djupet i hans tankar och funderingar.
Vi minns Oskar med varme.

Så liten pläts en människä tär på jörden
Mindre än ett träd i skögen
Så stört tömrum hön lämnär efter sig
En hel värld kän inte fyllä det
Så litet en människäs hjärtä är.
Inte större än en fågel.
Rymmer ändå helä världen
öch tömmä rymder större än helä världen
ändlösä tömmä rymdskögär äv tystnäd sång.
(Ingrid Arvidsson, 1964)
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PERSONAL
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ADMINISTRATION
Vasa övningsskola är en universitetsskola upprätthållen av Åbo Akademi. Administrativt
lyder övningsskolan under Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Skolan är aktiv i
en rad forsknings– och utvecklingsprojekt samt samarbetsnätverk på lokal, regional och
nationell nivå. 2019-2020 fick 950 barn och unga sin utbildning vid skolan av ett team på
120 personer.

Vasa övningsskola
ledande rektor
prorektor
ekonomisekreterare
personalsekreterare
HR-specialist
studiesekreterare
IT-support
IT-pedagog

Bernt Klockars
Elisabet Backlund-Karjenmaki
Maria Isuls till januari 2020 / Saga Rosin
Anne Nummi, Jenny Taxell-Emaus, Christopher Larsson
Malin Österholm-Liljedahl
Maria Nisula
Ulf Thors, Tarja Grahn-Bjorkqvist, Lena Stahl
Andreas Sundstedt

Grundläggande utbildning årskurserna F-9
Kyrkoesplanaden 11-13
rektor
Elisabet Backlund-Karjenmaki
prorektor
Annika Lassus F-6
prorektor
Pamela Backholm 7-9
byrasekreterare
Katariina Smulter
expeditionsmastare
Ralf Stolpe till september 2019, Öskar Magnusson till
oktober 2019, Rasmus Forsman
biblioteksbitrade
Helena Svarvar

Gymnasiet
Skolhusgatan 31
rektor
prorektor
IB-koordinator
byrasekreterare
IB-byrasekreterare
expeditionsmastare

Samarbetspartners
skolhalsovard

Mats Borgmastars
Diane-Christine Blusi
Ann-Christin Haggblom
Lena Engsbo
Sabina Sundvall
Patrik Backholm

Vasa stad; skolhalsovardare grundskolan Karin Agren-Hakala,
gymnasiet Gunilla Gref
elev– och studerandevard Vasa stad; skolkurator grundskolan Camilla Ahlroth-Enlund,
gymnasiet Katja Andreasson, Anne Bogren, Jimmy Sandbacka,
skolpsykolog grundskolan Emilia Kronqvist
bespisning
Compass Group FazerAmica Ltd
fastigheter
Finlands Universitetsfastigheter Ab
lokalvard
ISS
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UNDERVISANDE PERSONAL
Examen
Ahlmark Kaj-Öve
PeM
Ahlmark Stina
PeM
Alin Jan
PeM
Aumanen Amanda
FM
Backholm Pamela
PeM
Backlund-Karjenmaki Elisabet PeM
Barck Jennie
FM
Bernas Sandra
FM
Blomberg Satu
FM
Blusi Diane-Christine
FM
Bonas Johanna
FD
Borgmastars Mats
FM
Broman Lars
PeM
Burman Lars
FM
Collander Annika
PeM
Crotts Frida
FM
Degerman Linda
PeM
Domars-Brannkarr Katrina
FM
Eriksson Kent
PeM
Fjallstrom Maria
PeM
Frank Michael
FM
Fransen Anders
FM
Friberg Henrik
PeM
Friman Thomas
GyM
Grahn-Soderstrom Lena
FM
Granfors Mathias
PeM
Hansen Jens Drud
Hautala Erika
FM
Hiltunen Kasper
PeM
Hofman Joachim
FM
Holmgren Ann-Louise
FM
Holmsten Fred
PeM
Honga-Öksanen Hillevi
PeM
Horn Elisabeth
FM
Hyoty Jan
Hakans Heidi
FM
Haggblom Ann-Christin
FM
Hogholm Johanna
PeM
Ingo Caroline
DI
Kalander Susann
PeM
Kallio Nina
PeM
Karlsson Sara
PeM

Uppgifter
klasslarare
textilslojd
matematik, datateknik, tutorlarare
modersmal och litteratur
elevhandledning, prorektor 7-9
rektor f-9
historia, samhallslara
modersmal och litteratur
engelska (IB)
engelska, halsokunskap, prorektor
historia, samhallslara
rektor gymnasiet
teknisk slojd, finska, tutorlarare
matematik
klasslarare
franska, engelska
klasslarare
engelska, finska, amneslararkoordinator
klasslarare
textilslojd
tyska
historia, samhallslara, filosofi
klasslarare
gymnastik, halsokunskap
speciallarare
klasslarare
economics (IB)
finska, tyska
teknisk slojd, finska
biologi, geografi
modersmal och litteratur
klasslarare
klasslarare
engelska
musik
biologi, geografi
studiehandledning, IB-koordinator
halsokunskap, huslig ekonomi
kemi, fysik
specialundervisning
studiehandledning
klasslarare
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Keski-Nisula Anna-Lena
Kilkanen Pia
Klockars Bernt
Kronholm Ann-Marie
Kronqvist Johanna
Kull-West Gun-Britt
Ladvelin Moja
Lassus Annika
Lax Mikael
Liljeblad Tina
Lindgren Annika
Lindgren Henrik
Lithen Hans-Ölof
Langgard Annika
Lof Asa
Lonnkvist Elin
Mietala Sofia
Mitts Ben-Erik
Mard Alaric
Makinen Mira
Nordman Tommy
Norrback Anna

FM
PeM
TM, PM
FM
FK
PeM
FM
PeM
TM
FM
TM
FM
FM
PeM
FM
PeM
PeM
PeM
TM
PeM
PeM
TD, SpL

Norrmen Elisabeth
Nylund Heidi
Nyman Margita
Öksanen Heimo
Ölesen Laura
Palmberg Niklas
Ragvals Johanna
Ramstedt Eva
Rimpila Minna
Raiha-Jungar Johanna
Roj Stefan
Roj Urrutia Maj-Louise
Ronn-Liljenfeldt Maria
Salovaara Anne
Sandsten Johnny
Sandas Pia
Sik Michaela
Skjal Kristina
Slotte Anna-Brita
Smedlund Lisette

DI
FM
FM
PeM
PeM
FD
PeM
GyM
PeM
PeM
FM
KoM
PeM
FM
PeM
FM
PeM
FM
PeM
KoM
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modersmal och litteratur
forskolundervisning
ledande rektor
matematik, fysik, kemi
modersmal och litteratur
klasslarare
modersmal och litteratur, ruotsi (IB)
finska, speciallarare, prorektor F-6
religion, psykologi, filosofi
finska
religion
matematik
biologi, geografi
klasslarare
finska
specialundervisning
specialundervisning
teknisk slojd
religion
klasslarare
huslig ekonomi
religion, psykologi, filosofi,
livsaskadningskunskap
kemi, halsokunskap
matematik, fysik
biologi, geografi
klasslarare
klasslarare
matematik, fysik
klasslarare, forskollarare
gymnastik och idrott
klasslarare
klasslarare, klasslararkoordinator
matematik, kemi
bildkonst
specialundervisning
aidinkieli (IB)
musik
franska
matematik
modersmal och litteratur
klasslarare
bildkonst

Stenbacka Susanna
Storgard Joel
Sundman Jessica
Sundqvist Johan
Sars Pontus
Soderback Camilla
Soderholm Johanna
Soderman Ann-Charlotte
Teir Jenny
Thors Ulf
Uppgard Anne
Valkeakari Pia
Vikstrom Johan
Wilhelms Martina
Akerholm Katrina

PeM
FM
FM
MuM
FM
FM
FM
FM
PeM
Datanom
FM
PeM
KoM
PeM
FM

specialundervisning
fysik, matematik
biologi, kemi
musik
matematik, fysik
matematik
engelska
historia, samhallslara
klasslarare
datatillval
specialhandledning
klasslarare
bildkonst
klasslarare
modersmal och litteratur

ELEVASSISTENTER
Berg Anna-Karin
Bos Evgenia
Bui Hieu
Bystrom Matilda
Friis Emilia
Granback Lena
Granby Ölga
Karlsson Sara
Lagstrom Maria
Leiponen Karoliina
Ömars Ann-Helen
Revahl Ann-Helen
Sundin Andreas
Welroos Joakim

PRAKTIKANTER
Gomez Dominguez Lia
Velaz Lopez Radhjika
Manal Baiera
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Da skolans halsovardare Karin Agren-Hakala i
ar avslutar sitt sista yrkesverksamma ar har
hon varit Vasa ovningsskola trogen i snart
fyrtio ar. Karin blev halsovardare 1981 och
startade sin karriar i Helsingfors som skolhalsovardare i en finsksprakig hogstadieskola.
Efter tva ar i Helsingfors fick hon jobbet som
skolhalsovardare vid Vasa ovningsskola. Forutom tva ar som sjukvardslarare, och ett ar da
Karin arbetade med ett projekt har hon varit
ovningsskolan trogen.
Under aren som skolhalsovardare har arbetsbilden forandrats en hel del. Det forebyggande halsoarbetet har fatt storre utrymme
och likasa arbetet med psykiska halsa. I ett
tidigare skede hade Karin ansvar for over tusen elever fran lagstadiet till gymnasiet. I och
med att arbetsuppgifterna forandrades och de
lagstadgade halsogranskningarna blivit flera
och mera omfattande fick Karin jobba heltid
pa grundlaggande utbildning.
Trots att skolhalsovardarna ar anstallda av
Vasa stad kanner vi i ovningsskolan att Karin
ar en i var gemensamma personal. Som skolans halsovardare har Karin varit en neutral
person som elever, larare och vardnadshavare haft latt att vanda sig till. Karins passion
for sitt yrke har kommit till uttryck i det intresse hon visat for vara elever. Under sina ar

har hon fatt
dela
bade
gladje
och
sorg
med
manga barn
och ungdomar. De senaste aren har
hon igen fatt
traffa elever
fran
sina
forsta ar som
skolhalsovardare, men nu
i egenskap av foraldrar till lag- och hogstadiebarn!
Karin har mycket pa gang och alltid varit intresserad av kultur. Hon har redan aterupptagit den kara hobbyn att sjunga i kor. Som flitig
lasare av bocker i olika genrer ser hon fram
emot att nu fa mera egen tid ocksa for den
hobbyn.
Familjen har alltid betytt mycket for Karin
och raknar med att det nu blir mera tid for att
umgas med man och barn, vanner och ocksa
for sommarstugeliv. Hon hoppas i framtiden
kunna resa mera.
Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Foto: Airaksinen.

Expeditionsmastare Ralf Stolpe.
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Foto: Airaksinen.

I PENSION

ELEVER OCH
STUDERANDE
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STUDENTEXAMEN
Studenter våren 2020
Ahllund Isa

Karrenpalo Amanda

Sahlstrom Anni

Ahlskog Peter

Kivelio Jenni

Sand Amanda

Andersson Elias

Klemets Victor

Sandberg Antonia

Andren Simon

Kolam Wilma

Sandberg Filippa

Aspo Cindy

Kvist Amelia

Saramo Tinja

Back Wilma

Laitila Victor

Savolainen Leo

Backman Christoffer

Linde Ellen

Sederstrom Jenna

Bergkulla August

Lagland Wilma

Silen Oliver

Bjork Sam

Malka Mette

Sivula Miina

Bjorklund Rebecka

Marttila Maria

Snickars Hannah

Bjorkman Lucas

Mecklin Alex

Sparv Eddie

Bjormans Erika

Myrskog Tobias

Storm Lumi

Byholm Elias

Niukkanen Nuppu

Strom Daniela

Dalkvist Cilla

Nordenswan Caroline

Strom Erica

Edman Andrea

Nygard Linnea

Sundstrom Diana

Eklund Wilma

Nyman Emelie

Svartsjo Judith

Enlund Malte

Nyman Kim

Syrenius Mathilda

Erkkila Annina

Nystrand Lina

Sars Waldemar

Fors Emmy

Ollus Fanny

Soderholm Hugo

Forsen Frej

Piispanen Elli

Urrutia Johan

Forsman Jonathan

Pulkkis Anton

Vuollet Ellen

Frants Anton

Pundars Hanna

Westerholm Sanna

Forars Cindy

Patt Christoffer

Ylinen Milla

Granlund Lina

Raitila Noora

Aberg Ellen

Gustafsson Johan

Rama Fatime

Aminne Andrej

Hiekkanen Eddie

Rintamaki Arttu

Hietala Julia

Rosenlof Casper

Holm William

Rosgren Amanda

Hagglund Linn

Rosgren Julia

Hakkinen Emma

Saarela Ellinor

Jahkola Hanna

Saari Wilma
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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

Gymnasiediplom i gymnastik

Bjorklund Wilma

Kolam Wilma

Bolotov Theodor

Sandberg Antonia

Klockars Miranda
Ladvelin Fanny
Lindqvist Ida
Lunabba Emilia
Lunabba Nathalie

Slutprov i muntlig kommunikation i modersmålet
Edman Andrea
Forsen Frej
Kivelio Jenni

Ronnqvist Yoanna
Sabel Olivia
Sharma Ishan

Intyg över muntlig språkfärdighet i finska B-lärokurs

Strandberg Isach

Back Wilma

Wikstrand Aida

Bergfelt Fanny
Dunn Riannon

Gymnasiediplom i musik

Hoglund Adam

Andersson Elias

Rosenblad Arne

Bjorklund Rebecka

Raiha Viktor

Byholm Elias

Saarela Ellinor

Holm William

Strandberg Isach

Liavag Astri
Lagland Wilma
Nystrand Lina
Patt Christoffer
Saari Wilma
Saramo Tinja
Sivula Miina
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STUDERANDE FÖR
KLASSLÄRAREXAMEN 2019-2020
v. 36-39

Beata Lehtonen

Jacob Aarrekangas

Karoliina Leiponen

Melinda Enlund

Emilia Lovsund

Felix Forsen

Jonathan Mard

Anette Gaddnas

Camilla Nyman

Ville Huuhka

Matilda Rahja

Christopher Lindroos

Petra Rauhala

Fanny Nummela

Jannica Soderman

Jenny Nygard
Alexander Nyman
Jenny Pujol
Linn Westerholm
Malin Aberg

Lotta Osterman
Sabina Ostman

v. 3-8
Annette Alhonen
Ville Arponen
Lina Bjorklund
Hieu Bui
Kent Eriksson

Petra Fagerlund
Lotta Forsberg
Jenny Forsman
Rebecka Grahn
Ulrika Heir
Johanna Holm
Oskar Hogstrom
Jesper Kivikoski
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v. 18-21 (pa distans)
Julia Hurskainen
Freya Illman
Sandra Lind

Inci Rotkirch

STUDERANDE FÖR
ÄMNESLÄRAREXAMEN 2019-2020
Biologi, Geografi

Främmande språk

Religion, Psykologi,Filosofi

Lonnberg Elin

Bos Evgenia

Alameri Cecilia

Ronnberg Anni

Forsman Sara

Djupsjobacka Andre

Hagmark-Cooper Andrew

Steffansson Christoffer

Hanninen Sara

Huslig ekonomi

Golubova Mariia

Lipponen Niklas

Granqvist Linn

Heinonen Jessica

Siimela Jannika

Soderholm Elin

Liljestrand Kira

Warn Sabina

Wikstrom Ronny

Juuti Cecilia

Ostman Julia

Gymnastik

Slöjd

Manty Viktor

Borgmastars Fredrik

Prest Marie-Helen

Ehnstrom Ida

Matematik, Fysik, Kemi

Modersmål och litteratur
Ekstam Sofia
Flink Jennie
Hassel Lina

Hellstrom Jakob

Kraufvelin My
Geust Miranda

Hälsokunskap

Rudnas Ester

Kuusisaari-Forsblom Sandra

Kackur Josua

Treier August
Ostman Karolina

Historia, Samhällslära

Finska

Andersson Linnea

Akbulat Yemine

Bjorklund Emma

Bjorkholm Julia

Blomstrom Anna

Bjorn Oskar

Heidemann-Poynton Johanna

Haaramo Annika

Kaunisranta Jessica

Hindren Alexander

Lindberg Bodil

Hognabba Olivia

Lindgren Henrietta

Karjala Katariina

Sandell Axel

Makinen Eda

Silen Anna

Pentsinen Joonas

Wennstrom Joakim
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FONDER SOM TILLHÖR
VASA ÖVNINGSSKOLA
Seminariefonder
Overforda fran Skolstyrelsen till Abo Akademi 01 08 1981
(fonderna forvaltade av Vasa ovningsskola)
Nykarleby seminariums fonder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fondernas kapitaltillgangar 31.12.2019

Margareta Bjorkvalls minne
Nykarleby seminariums jubileumsfond
Under krigen 1939-1944 stupade
seminaristers minnesfond
Hans von Schantz´ matrikelfond
Oscar och Charlotta Rehnbacks stipendiefond
Alexander II:s stipendiefond
Tecknings- och slojdstipendiefonden
Musikstipendiefonden
Gymnastikfonden
Lektor Maria Castrens fond
Minnesfonden
Kamratskapsfonden
Lektor Torsten Korsstroms fond
Lektor Maria Castrens 90-ars dag
Direktor Nils Alarik Fougstedts stipendiefond

5 707,26
9 145,59
15366,24
42 180,09
14 781,91
7 829,56
6 996,30
5 901,22
7 544,60
5 506,07
4 665,45
5 838,91
8 024,78
11 916,27
42 012,65
193 416,90

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
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8 170,00
25 152,60
9 253,59
9 253,77
11 764,11
13 313,81
9 792,10
30 337,01
36 572,49
13 783,56
25 809,86
18 253,39
15 431,01
23 751,49
3 670,93
254 309,72

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
7
Ingenjor Oscar Gros´ fond
8
Herman och Maria Pellas minnesfond
9
Harald Bouchts minnesfond
10
Einar Spjuts stipendiefond
11
Fyra broder Hasselblatts minnesfond
12
Gustavs A Hedbergs fond
13
A E W Nybergs musikfond
14
Skolradet Ragnar Krooks minnesfond
15
Skolskoterskan Inga Hedes minnesfond
16
Teckningslarare Eva Willfors minnesfond
17
Karl Oscar Jakobssons fond

45 833,62
26 149,31
60 530,09
19 913,62
78 453,63
7 977,98
83 318,57
18 579,45
105 549,12
35 751,17
57 712,36
6 168,80
6 179,83
19 754,64
47 709,96
5 490,84
4 263,08
58 3502,45

Övningsskolfonder, donerade till Vasa övningsskola
1
Helsingfors Aktiebanks stipendiefond
18 393,02
2
Carl-Lennart Wests stipendiefond
15 085,22
3
Asa Jerns konststipendiefond
16 580,14
4
Anna-Maria von Schantz´ fond
6 469,09
5
Henrik Sabels fond
13 629,52
6
Bjorn Lindemans minnesfond
54 444,95
7
Rektor Hans Haggbloms stipendiefond
6 115,89
8
Rektor Pontus Lindbloms stipendiefond
24 505,42
9
Kerstin Sandens fond
2 138,66
157 361,91

Erik och Sylvi Feldts fond

724 482,81
Summa 1 913 073,79
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MEDDELANDEN
Foljande lasar borjar torsdagen den 13 augusti 2020. (OBS! Vasa ovningsskola har andra arbetsdagar an Vasa stads skolor.)

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.

Vänligen följ informationen på Wilma regelbundet från 1.8.2020 för eventuella uppdateringar i anslutning till skolstarten.
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