
 

1 

          VASA ÖVNINGSSKOLA 

Årsberättelse för läsåret 2019-2020 



 

2 

© Å bo Åkademi/Vasa o vningsskola 

Ombrytning: Katariina Smulter, Åndreas Sundstedt, 

Bernt Klockars 

ISSN 2669-879X  

Vasa 2020 



 

3 

 ALLMÄN DEL                               3-42 

 GRUNDSKOLAN                        43-78 

 GRUNDSKOLAN F-6                  79-90 

 GRUNDSKOLAN 7-9                91-122 

 GYMNASIET                           123-180 

 PERSONAL                             181-186 

INNEHÅLL 

 ELEVER OCH STUDERANDE  187-206 



 

4 

L a sa rets tema ”Ha llbart la rande” slogs 

fast av la rarka ren i april 2019. Med 

ha llbarhet i la randet avsa g vi bl.a. att 

det man la r sig ha lls i minnet, att skolga ngen 

inleder ett livsla ngt la rande, att vi la r oss eko-

logisk ha llbarhet samt att ma endet bland ele-

ver/gymnasiestuderande och personalen 

ocksa  beho ver bygga pa  ha llbara grunder. 

Temat passade fo rsta s va l in i den globala 

klimatkrisen och den ungdomsro relse som 

bildats under de senaste a ren med bl.a. Greta 

Thunberg som frontfigur. Va rt tema har sta tt i 

samklang med hur andra akto rer inom utbild-

ningen ta nkt. T.ex. hade arrango rerna fo r 

EDUCÅ-ma ssan i Helsingfors valt precis 

samma tema och fackfo rbundet OÅJ har ocksa  

haft va lma ende som tyngdpunktsomra de i sin 

verksamhet.  

I Vasa o vningsskola har temat betonats lite 

olika i va ra fester och evenemang samt under-

visningen under la sa ret. Under skola rets 

andra vecka utlyste vi skolfreden tillsammans 

med ma nga andra skolor i landet. Temat fo r 

skolfreden, ”Vi tar ansvar”, passade ocksa  va l 

ihop med ha llbarhetstemat. Med alla grupper 

fra n fo rskolan till abiturienterna och med 

sa va l undervisande som administrativ perso-

nal har vi jobbat med vilka va rden vi vill fa  

synliga i va r verksamhet. Diskussionerna ut-

mynnade i ett ordmoln da r va rden som ofta 

fo rekom finns utskrivna med sto rre typsnitt. 

Ordmolnet finns publicerat pa  mellanbladen 

mellan olika sektioner i a rsbera ttelsen. Det 

finns ska l att a terkomma till dessa va rden 

framo ver, de fo ra ldras inte. Ått definiera dem 

a r en sak och att omsa tta dem i praktiken a r 

en annan. 

En del av ha llbart la rande handlar om att 

kunna bygga na tverk fo r att ge och ta, fo r att 

kunna dra nytta av varandras styrkor. Vasa 

HÅLLBART LÄRANDE 

”Läsning gör skillnad”, Österbottens stora fortbildningsdag för knappt 800 lärare hölls vid Vasa övnings-

skola och i Academill. Bilden är från inledningen där gästerna Merete Mazzarella och Sören Lillkung inta-

git soffan hos Sonja och Mårten. Foto: BK. 
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o vningsskola har under la sa ret uppra ttha llit 

ett brett na tverk med ma nga olika akto rer. 

Samarbetet a terspeglas pa  ma nga sta llen i 

a rsbera ttelsen. I en klass fo r sig a r samarbetet 

med la rarutbildarna inom va r egen fakultet, 

Fakulteten fo r pedagogik och va lfa rdsstudier, 

samt med o vriga o vningsskolor i landet inom 

na tverket eNorssi, liksom a ven va ra myndig-

heter. O nskar a nda  ha r na mna na gra speciellt 

viktiga samarbetspartners detta la sa r:  

- med Centret fo r Livsla ngt La rande vid Å bo 

Åkademi och yrkesho gskolan Novia (CLL) har 

vi samarbetat i ma nga fra gor. Det sto rsta en-

skilda evenemanget var fortbildningsdagen 

”La sning go r skillnad” som ordnades lo rdag 

5.10 i va ra utrymmen med knappt 800 la rare 

som deltagare. Med i samarbetet kring den 

dagen var alla kommuner i regionen. 

- med Pro Årtibus har vi samarbetat kring det 

konstverk, ”Kunskapens ka lla”, som sedan 

oktober a r installerat i trapphuset i grundsko-

lans B-hus. Konstna ren 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 sko ts fram pga koronaviru-

sets framfart. 

- med projektledare Ånna Buss och projektor-

ganisationen kring ett eventuellt o vningsdag-

hem. Medlen till projektet beviljades fra n 

undervisnings- och kulturministeriet va ren 

2019. Inom projektet framkom att ett na tverk 

av existerande daghem a r i detta skede klo-

kare a n ett daghem i egen regi. 

- med fo retaget Åb Wikstro m Media Oy som 

pa  va rt initiativ utvecklade applikationen 

Va rna & Varna fo r att sta rka skolans kommu-

nikation vid eventuella krissituationer. 

En organisation som a r ha llbar a r ocksa  en 

organisation da r information produceras och 

na r ra tt mottagargrupp i tid. Skolans led-

ningsgrupp, besta ende av rektorer, prorekto-

rer och IB-koordinator, har i na ra samarbete 

med IT-pedagogen under la sa ret utarbetat 

skolans nya hemsida enligt den formatmall 

som va r uppra ttha llare Å bo Åkademi har. 

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. 
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Hemsidan lanserades pa  svenska i februari 

och pa  finska och engelska i mars. Vi a r glada 

fo r att ha na tt ma let med ett tva a rigt projekt-

arbete. 

Den finla ndska skolan och la rarutbildningen 

bygger pa  vetenskaplig forskning. Det a r 

ocksa  en form av ha llbarhet. La ngre fram i 

a rsbera ttelsen redogo r vi fo r en del av den 

forsknings- och fo rso ksverksamhet som per-

sonalen vid Vasa o vningsskola a r involverad i. 

O vningsskolorna fick i statsbudgeten 2020 

ho jda anslag som bl.a. gjorde att vi kunde 

skapa ett startpaket fo r doktorandstudier. 

Fem personer finns med i den grupp som 

startat eller kommer att starta sina dokto-

randstudier med den lilla morot vi kunde er-

bjuda inom ”O vis forskar”. Fra n tidigare har vi 

ett par doktorander i personalen. De ho jda 

anslagen har ocksa  gjort att vi kunnat go ra ett 

”O vislyft 2020” da r vi fo rnyat undervisnings-

material och inventarier i snabbare takt a n 

med normala budgetmedel. 

Det la sa r som vi nu avslutar a r i ordets ra tta 

bema rkelse historiskt. Hade na gon sagt, na r 

la sa ret inleddes, att undervisningen de sista 

ma naderna kommer att ske helt pa  distans 

oberoende av a lder, hade ingen trott det. Lan-

dets regering meddelade sen eftermiddag 

ma ndag 16.3.2020 att distansundervisning 

info rs i samtliga skolor med start onsdag 

18.3.2020 med syfte att fo rhindra spridning-

en av det s.k. koronaviruset. Inte sedan krigs-

tiden har sa  drastiska a tga rder info rts i va rt 

land, da r t.ex. mo tesfriheten fo r obegra nsat 

antal ma nniskor uppho rde och ro relsefrihet-

en begra nsades mellan Nyland och o vriga 

Finland. Med ett dygns varsel sta llde skolan i 

Finland om till distansundervisning. Å r det 

da rfo r som den finla ndska skolan kan kallas 

fo r en skola i va rldsklass? O verga ngen inne-

Delvis nytt gäng. Rektorsbild från planeringsdagen. Från v. nere grundskolans rektor Elisabet Backlund-

Kärjenmäki, 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. 
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bar en otrolig insats fra n va ra la rare men 

ocksa  elever/gymnasiestuderande och o vrig 

personal. Speciellt va rt team av support inom 

ICT och IT-pedagogik beho ver ha r lyftas fram. 

En del la rarstuderande fick nu mo jlighet att 

utfo ra sin handledda praktik i en autentisk 

distansundervisningssituation. Distansunder-

visningsperioden har fa tt skilda avsnitt i a rs-

bera ttelsen. 

Åvslutningsvis na gra tankar fra n forsknings-

va rlden. Forskarna Lee G. Bolman och Ter-

rence E Deal ma lar i sin bok ”Nya perspektiv 

pa  organisation och ledarskap” upp fyra me-

taforer fo r ledarskap i organisationer som 

genomga r fo ra ndring. Den fo rsta metaforen 

a r fabriken, som sta r fo r ma sterlighet och 

autonomi i fo ra ndringen av ra varor som an-

la nder till fabriken i den ena a ndan och pro-

dukten som sa nds ut i den andra. Den andra 

metaforen handlar om familjen som inbo rdes 

visar ba de omsorg och ka rlek. Ledarens utma-

ning och ansvarsfulla uppgift a r att la ra sig 

fo rsta  medarbetarnas behov och intressen 

och pa  sa  vis tja na deras och det allma nnas 

ba sta. Den tredje metaforen a r den om djung-

eln med sin makt och ra ttvisa i relationen 

fra mst mellan rovdjur och byte. Den fja rde 

och sista metaforen handlar om tro och bety-

delse da r organisationen blir en gemenskap 

och ett uttryck fo r ma nniskans aspirationer 

och ett monument o ver hennes mo jligheter. 

Den gemensamma tro och den andliga samho -

righet organisationens medlemmar ka nner 

ha ller dem samman. (Bolman och Deal 2005, 

471-478). Varken bilden av fabriken eller 

djungeln ka nns relevanta fo r skolan och de 

fo ra ndringar vi sta ndigt mo ter i va r vardag. 

Bilderna av familj och gemenskap kan da re-

mot fungera, a tminstone till vissa delar. I den 

kontexten kan ha llbart la rande ske. Ett stort 

tack fo r va l utfo rt arbete till alla som delat 

vardag och fest med oss i Vasa o vningsskola 

under det ga ngna la sa ret. Njut av sommarlo-

vet! 

Bernt Klockars, ledande rektor 

”Den fjärde och sista 

metaforen handlar om 

tro och betydelse där 

organisationen blir en 

gemenskap och ett ut-

tryck för människans 

aspirationer och ett 

monument över hennes 

möjligheter. Den ge-

mensamma tro och den 

andliga samhörighet 

organisationens med-

lemmar känner håller 

dem samman.” 
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”Intet i va r skola a r gammalt och fa rdigt. Nya 

uppgifter va ntar.” Sa  skrev Thor O sterholm i 

skolans a rsbera ttelse 1991, bara ett par a r 

fo re sin pensionering, efter mer a n 40 a r som 

aktiv skolman. Det var la sa ret da  Vasa o v-

ningsskola sta rkte sin identitet med en egen 

fana och lystringssa ng och jobbade stenha rt 

fo r att fo rverkliga IB som ytterligare ett gym-

nasiealternativ da  bildkonst-och musikfo r-

djupningen redan etablerats samma a r. 

Thor O sterholm var den nystartade O vnings-

skolans rektor under det fo rsta kra vande a ret 

1974-75 da  la rarutbildningen omskapades i 

va rt land med hela den svenskspra kiga peda-

gogiska utbildningen i Vasa. Genom a ren fo r-

blev hans starka ledstja rna framfo r allt utbild-

ning pa  lika grund fo r alla och det svenska 

spra kets livskraft.  

Efter na gra a r som Vasa stads svenska skoldi-

rekto r a terkom Thor som ledande rektor fo r 

Vasa o vningsskola 1980 och arbetade ofo rtru-

tet med att utveckla skolan under 13 a r fram 

till pensioneringen 1993. Mycket av det som 

karakteriserar O vningsskolan a n i dag ba r 

spa r av hans hand. 

Bland de ma nga teman som Thor ga rna disku-

terade kan na mnas na gra som idag a r mer 

aktuella a n na gonsin. Helhetsskapande under-

visning med fo rnyade arbetssa tt, a ndrade 

lektionstider och undervisningsmiljo er var 

aktuella fo r honom redan i slutet av 1980-

talet. Han dro mde om ytterligare en gymna-

siespecialisering, inom datateknik.  

Det var inte bara den egna skolan som enga-

gerade. Thor fo respra kade varmt ett na rmare 

samarbete mellan den statliga o vningsskolan 

och det kommunala skolva sendet. Ocksa  hela 

den finlandssvenska skolva rlden omfattades 

av hans omsorg och fick uttryck i den stora 

skolkongressen Skola-90 som samlade 1 200 

deltagare fra n hela landet. 

Vasa o vningsskola minns med tacksamhet 

Thor O sterholm, som somnade in 21.3.2020. 

Han blev 93 a r gammal och var verksam som 

pedagog under 45 a r. Hans portra tt, som 

ha nger i Åuditoriet pa  Kyrkoesplanaden, ma -

lades av Maja Ro j Urrutia och avta cktes i feb-

ruari 1995. 

Gun Jakobsson 

IN MEMORIAM  

Thor Österholm. Foto: Maja Röj Urrutia. 
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”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 konstnä-

rens senaste offentliga verk avtäcks på Svenska 

dagen den 6 november 2019 i Vasa övnings-

skola. Kunskapens källa (Pool) är en installat-

ion 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 betydelse-

nivå 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 upplevelseba-

serade 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 Helsing-

fors år 2017. Stiftelsen Pro Artibus 30-

årsjubileum firas med deponeringar av konst-

verk, och Kunskapens källa (Pool) är ett av 

dessa verk.”  

KUNSKAPENS KÄLLA 

Konstnär  

Ida Koitila vid 

sitt verk  

Kunskapens 

källa.  

Foto: EBK. 

Under la sa ret har Vasa o vningsskola fa tt motta ett konstverk av konstna r Ida Koitila. Konstver-

ket invigdes pa  Svenska dagen 6 november 2019. Sa  ha r beskriver FD Juha-Heikki Tihinen vid 

Pro Årtibus konstverk och konstna r info r invigningen: 
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 eNorssi a r o vningsskolornas 

samarbetsna tverk da r ocksa  

Vasa o vningsskola a r en aktiv 

part. La rarutbildning drivs av 8 

universitet i Finland som upp-

ra ttha ller 10 o vningsskolor. 

eNorssi ordnar a rligen ett ho st- 

och ett va rseminarium kring 

aktuell pedagogisk utveckling 

vid sidan av de fasta arbets-

grupper som na tverkar konti-

nuerligt runt handledning, ICT, 

la roplan, fo rso ks-, utvecklings- 

och forskningsverksamhet 

samt la roplansutveckling. 

Under va ren publicerade o v-

ningsskolorna en digital bok 

om La rmiljo er och teknik som 

sto d i pedagogiskt utvecklings-

arbete. Va ra la rare Kasper Hil-

tunen och Lars Broman har 

bidragit med texter i publikat-

ionen. Boken finns att tillga  via 

la nken http://www.enorssi.fi/

oppimisymparistojulka-

isu2020/mobile/index.html 

En viktig funktion som eNorssi- 

na tverket har a r att utbilda 

o vningsskolornas la rare i handledningsupp-

draget. Under ho sten avslutade Ånnika Las-

sus och Gun-Britt Kull-West den tva a riga 

utbildningen fo r handledarfortbildare. 

I samarbete med Regionfo rvaltningsverken 

startade o vningsskolna tverket under ho sten 

fortbildningen Fo rdjupade fa rdigheter i be-

do mning. Fortbildningen ordnas fo r personal 

inom den grundla ggande utbildningen kring 

bedo mning. Den besta r av tre na rstudiedagar 

som ordnades ho sten 2018 i Vasa. Da  efter-

fra gan pa  fortbildningen var stor ho lls modul 

tva  va ren 2019 i ba de Vasa och Helsingfors. 

Den tredje avslutande modulen ho lls ho sten 

2019. Fortbildningen finansierades av Utbild-

ningsstyrelsen och deltagandet var avgifts-

fritt. O vriga samarbetspartners var Nationella 

centret fo r utva rdering och universitetens 

la rarutbildningar. Ånsvariga fo r den Finlands-

svenska fortbildningen var Elisabet Backlund-

Ka rjenma ki och Ånnika Lassus. Pa  LP-

verktygsbacken kan man bekanta sig med 

materialet fra n fortbildningarna http://ops-

tyokalupakki.fi/vasa/?Hem 

Skolans representat i o vningsskolla rarnas 

fo rening SUHO (Suomen harjoittelukoulujen 

opettajat)  a r Hillevi Honga-Oksanen. Harre 

(Harjoittelukoulujen rehtorit) a r rektorernas 

SAMARBETE INOM ENORSSI 

 Lp-stöd-fortbildning. Annika Lassus presenterar Mia 

Skog som presenterade Raseborgsreceptet. Foto 

EBK 
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viktiga na tverk. De flesta rekto-

rer har olika uppdrag i nation-

ella arbetsgrupper pa  bland 

annat Utbildningsstyrelsen och 

inom ministeriet. Den samlade 

kunskapen beho ver na s till alla 

O vningsskolor i landet och da r-

fo r tra ffas rektorerna na gra 

ga nger per la sa r. Vasa o vnings-

skolas representant i Harres 

styrelse a r Elisabet Backlund-

Ka rjenma ki. EBK&ÅL 

Avskedsfest för bl.a. undervisnings-

råd Armi Mikkola och ledande 

rektor Veli-Matti Hakanen i sam-

band med Harres höstseminarium i 

november 2019. Foto: EBK. 

ENORSSIS  

GEMENSAMMA 

TIDSKRIFT HETER 

SIRIUS 

eNorssi-na tverket ger ut olika typer av 

publikationer. Na tverkets tidskrift heter 

Sirius och utkommer ca fyra ga nger per 

a r. Sirius hittas pa  eNorssis hemsida, 

www.enorssi.fi. Kolla in den fo r att ta 

reda pa  vad som a r aktuellt inom o vnings-

skolna tverket och utbildningen generellt i 

Finland. Å rets andra nummer utkom i maj 

och har distansundervisning som tema. 

Flera inla gg kommer fra n Vasa o vnings-

skola. 
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Mentorskap inga r sedan a r 2013 i den intro-

duktionskurshelhet som ordnas fo r nyan-

sta llda la rare vid Vasa o vningsskola.  

I a r har klass-, a mnes- och specialla rare delta-

git. Hela gruppen har tra ffats ungefa r en ga ng 

per ma nad och uto ver det har la rare och men-

tor tra ffats i par eller mindre grupper. Tra ffar-

na har skett efter arbetstid. Varje tra ff har 

inletts med reflektion och diskussion kring 

tilla mpningar och a tga rder som vidtagits se-

dan den senaste tra ffen. Deltagarna har lyft 

fram aktuella diskussionsa mnen och ocksa  

tagit initiativ till o verenskomna teman. O v-

ningsskolans roll i ett skolsamfund, skoletik 

och juridik, arbetsgemenskap, dialog la rare-

elev- va rdnadshavare, olika undervisningsfor-

mer och arbetssa tt, tidsanva ndning, utva rde-

ringar och respons samt bemo tande av stu-

derande, a r na gra av de omra den som dryf-

tats.  

Det a r viktigt att en grupp a r o verens om att 

det som framkommer i diskussioner a r konfi-

dentiellt. 

Insikten om att andra kolleger har motsva-

rande funderingar sto der ocksa  den egna pro-

fessionen. Mentorskap ska ses som ett la ng-

siktigt och fortlo pande sto d fo r professionell 

utveckling och fo r trivsel och va lma ende. 

Gun-Britt Kull-West 

MENTORSKAP 

Pa  en arbetsplats med kring 120 ansta llda 

sker en viss a rlig rotation. Fo r nyansta llda 

ho sten 2019 ordnades vid sidan av en men-

torsgrupp ocksa  en introduktionskurs med 

sex tillfa llen. Ledande rektor har ansvarat fo r 

uppla gget. 

I maj ordnades den fo rsta tra ffen med fo ljande 

inneha ll: la sa rskalender, Plan fo r FBÅ, KIKY 

och samplanering, Personalhandbok och ar-

betsavtal. 

Den andra tra ffen ho lls dagen innan plane-

ringsdagen. I den tra ffen var stadierektorer 

och prorektorer med. Inneha llet den ga ngen 

var praktiska fra gor i anslutning till skolstar-

ten, Wilma-anva ndarnamn, dataresurser och 

den uppdaterade Personalhandboken. 

De o vriga tra ffarna ho lls veckovis under la sa -

rets fo rsta veckor. Inneha llet var IT-

pedagogens sto d, kommunikation med va rd-

nadshavarna, studerandepraktik och handled-

ning av la rarstuderande, arbetsha lsova rd och 

avtalsfra gor, Å Å-motion, lo nefra gor, resepla-

ner och resra kningar, fakturor och inko p samt 

andra aktuella fra gor. Involverade i introdukt-

ionskursen var IT-pedagogen, HR-

specialisten, rese– och ekonomisekreteraren 

samt klassla rarkoordinatorn respektive a m-

nesla rarkoordinatorn. BK 

 

INTRO FÖR NYANSTÄLLDA 
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Den andra litteraturcirkeln i november inled-

des med en presentation av professor Pa ivi 

Åtjonen om handledning och formativ bedo m-

ning ur ett handledarperspektiv. Tillfa llet av-

slutades med fortsatta gruppdiskussioner 

utga ende fra n tidigare val av artiklar. Grup-

perna fick goda ra d info r poddbandningarna 

av den grupp som fungerat som testgrupp. Nu  

ga llde det att boka tider fo r att go ra upp ett 

manus och fo r att banda en podd. De olika 

poddarna belyser va rdefulla tankar och note-

ringar om forskning om handledning.  

Rum för handledning är rubriken för det ut-

vecklingsarbete kring handledning som ge-

nomfo rts vid Vasa o vningsskola i samarbete 

med Fakulteten fo r pedagogik och va lfa rds-

studier, FPV under la sa ret 2019-2020.   

Under tre litteraturcirklar har la rarna i blan-

dade sma  grupper besta ende av klass-, 

special- och a mnesla rare samt didaktiker 

fra n FPV bekantat sig med befintlig handled-

ningslitteratur genom att la sa artiklar och 

bo cker kring temat. Till den fo rsta litteratur-

cirkeln i september la ste alla varsin valfri text 

eller artikel. Under tillfa llet presenterades 

allas la sning. Presentationerna va ckte dis-

kussioner i grupperna kring handledningssi-

tuationer. Diskussionerna utmynnade i tan-

kar kring de guldkorn av inneha llet som 

kunde inga  i en podd. Inspiration och infor-

mation kring arbetet med att skapa poddar 

fick vi  av Yvonne Backholm-Nyberg, verk-

samhetschef fo r Experience Lab och Åndreas 

Sundstedt, IT-pedagog vid Vasa o vningsskola.  

RUM FÖR HANDLEDNING 

Heidi Håkans, Marina Bendtsen och Annika Lassus i en selfie med Johnny Sandsten i samband med 

poddbandningen. Foto: JS. 

LÅ RÅRUTBILDNING 
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Lärarstuderande erbjuds årligen 

föreläsningar med viktiga och in-

tressanta teman i anslutning till 

lärarskapet. Detta är en kort 

sammanfattning av vad ämneslä-

rarstuderande erbjöds våren 

2020. Se ruta för motsvarande i 

klasslärarstudierna.  

 

Introduktion med Gunilla Karlberg-Granlund 

och Katrina Domars-Bra nnka rr.  

La raren i skolsamfundet  med Katrina Domars

-Bra nnka rr. 

Du fa r en inblick i la rarens ma ngfasetterade 

uppdrag som handledare fo r la rande och till-

va xt, expert, arbetsledare, va rdeutvecklare, 

medma nniska och vuxen med social kompe-

tens i ett skolsamfund. 

La raren som fostrare med Diane-Christine 

Blusi. 

Vad inga r i det viktiga uppdraget som grupp-

handledare/klassfo resta ndare? Vad inneba r 

det att vara fostrare? 

Samarbete med va rdnadshavare med Michaela 

Romantschuk fra n Fo rbundet Hem och Skola. 

Fo ra ldern som sto d i la randet. Skolans roll 

och ansvar (vad sa ger lagen och la roplanen?). 

Olika former av kommunikation mellan hem-

met och skolan. Mo ten: Praktiska o vningar. 

Krishantering  med Bernt Klockars. 

En kris sla r till i en skola da r du jobbar. Hur 

sko ter du, som en i personalen, situationen? 

Hur fo rbereder man sig pa  kriser? Hur kom-

municerar man under kriser? Ått sko ta sitt 

eget va lbefinnande mitt i en kris. 

Undervisning utanfo r klassrummet  med Diane

-Christine Blusi. 

Ållt fra n temadagar till utbytesprojekt ger 

krydda i vardagen! Till va r uppgift ho r a ven 

att sta rka ungdomarnas va lbefinnande. Prak-

tiska exempel anva nds fo r att illustrera bred-

den i la raruppdraget. 

Ått orka i arbetet med Kicki Ha ggblom. 

Hur ta hand om sig och hur hantera la raryr-

kets psykosociala utmaningar - ba de i stun-

den och pa  la ngre sikt? 

LÄRARSKAPETS MÅNGA DIMENSIONER 

Elisabeth Norrmén undervisar en grupp gymnasiestuderande. Foto: Vilja Media Ab. 
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Elev- och studerandeka rsverksamhet med 

Niklas Palmberg. 

Vilka uppgifter har elev-/studerandeka ren 

och vad inneba r det att vara handledare fo r 

verksamheten?  Vilka friheter och/eller skyl-

digheter har man inom en elev-/

studerandeka rsstyrelse?  Hur finansieras 

verksamheten? 

Utvecklingssamtal med Diane-Christine Blusi. 

Genomga ng av olika metoder och verktyg fo r 

individuell handledning i a k 7-9 och gymna-

siet, med fokus pa  skoltrivsel, styrkor och 

skolframga ng. 

Elev- och studerandeva rd. Sto d fo r la rande och 

skolga ng med Ånnika Lassus. 

Under eftermiddagen fa ngar vi upp elev- och 

studerandeva rdsarbetet i praktiken utga ende 

fra n lagstiftningen. Sto d fo r skolga ng och la -

rande preciseras utga ende fra n trestegssto det 

med fokus pa  differentiering. 

Va nelevs- och tutorverksamhet samt Kiva-

skola med Heidi Ha kans och Joel Storga rd. 

Hur skapa och uppra ttha lla goda relationer i 

skolan genom elevinitierad och -ordnad verk-

samhet? 

GP:  

1. Samundervisning med Christel Sun-
dqvist. 

2. Metoder och arbetssa tt med Fred 
Holmsten, Martina Wilhelms och Ånna-
Brita Slotte. 

3. (O vis delar II som ersa ttande) 

 

Å P:  

1. GreenScreen, iMovie och clips i 
undervisningen med Lars Broman och 

LÅ RÅRUTBILDNING 

Kasper Hiltunen. 

2. Presentation av IT-moment med 
Åndreas Sundstedt. 

 

ÅVP (x 3, normalt 4): 

1. Kra nkande handlingar och konflikt-
hantering med Minna Rimpila . 

2. Fo ra ldrakontakt och elevka ren 
med Johanna Ra iha -Jungar och Fred 
Holmsten. 

Temastudier i klassla rarutbildningen la sa ret 2019-2020 

La rarens administrativa uppgifter med Bernt 

Klockars. 

Vid sidan om undervisningen bjuder la rar-

jobbet pa  en del administrativa uppgifter. 

Som la rare a r man t.ex. med i la sa rsplanering 

och -utva rdering, organiseringen av evene-

mang, dokumentation av olika slag samt ut-

vecklingsarbete. Man orkar ocksa  ba ttre i 

jobbet om man la r sig att systematiskt admi-

nistrera sin egen vardag med papper, filer 

och material. 

Ro relse i skolan / Learning by Moving med Jan

-Erik Romar och Ma rten Bjo rkgren. 

Ett sammanfattande tillfa lle da  vi ga r igenom 

va ra inla rningserfarenheter. 

Paneldiskussion med Katrina Domars-

Bra nnka rr, Ånders Franse n, Joel Storga rd, 

Katrina Å kerholm och Tommy Nordman. 

En panel med a mnesfo retra dare bemo ter 

fra gor kring  la rarskapet. 
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Ett effektivt sa tt att la ra sig a r att la ra av 

andra i samma kollegium. En utmaning a r 

dock att finna gemensam tid fo r delgivning. 

Vid Vasa o vningsskola har vi inra ttat arenor 

fo r kollegialt la rande fra mst i regelbundet 

a terkommande pedagogiska cafe er 

(gymnasiet) och i samband med tva  tillfa llen 

per la sa r kallade O vis delar. Ocksa  i samband 

med la rarmo ten och t.ex. fredagskaffet i 

grundskolan lyfts i mikroformat olika pedago-

giska och praktiska fra gor fo r kollegialt dryf-

tande. Ett alldeles sa rskilt kollegialt la rande 

intra ffade mer eller mindre spontant under 

den fo rsta veckan av distansundervisning 

under koronapandemin i medlet av mars i 

form av ett digiskutt. 

Det fo rsta O vis delar-tillfa llet ordnades i slu-

tet av oktober 2019. Tillfa llet marknadsfo rdes 

till la rare i alla kommuner fra n Kristinestad i 

so der till Vo ra  i norr inom projektet 

”Ha llbarhet som ledord” och inledningen samt 

tva  workshops stro mmades o ver na tet. 

Temat fo r O vis delar I var positiv pedagogik, 

men vid sidan om temat lyftes ma nga aktuella 

projekt fram. Erika Fogelberg, Folkha lsans 

koordinator fo r ha lsofra mjande verksamheter 

fo r skolor, och Maria Ro nn-Liljenfeldt, speci-

alla rare, introducerade dagens tema i en ge-

mensam inledning. I parallella workshops 

fo rdjupades huvudtemat i tva  workshops, 

medan anva ndning 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  ga nger. 

Det andra O vis dear-tillfa llet ordnades i bo r-

jan av mars 2020. Ocksa  detta tillfa lle mark-

nadsfo rdes till la rare i alla kommuner fra n 

Kristinestad i so der till Vo ra  i norr inom pro-

jektet ”Ha llbarhet som ledord”. Da rtill bjo ds 

sa va l a mnesla rarstuderande som klassla rar-

studerande in till tillfa llet. Inledningen stro m-

mades o ver na tet. 

Temat fo r O vis delar II vad international-

isering och det bero rdes i de flesta av de pa-

rallella workshopar som ordnades. PD Sari 

Muhonen fra n Vik o vningsskola inledde till-

fa llet med att informera om hur UNESCO-

skolverksamheten ser ut. Vasa o vningsskola 

har under la sa ret la mnat in anso kan om att fa  

bli en del av UNESCO-skolna tverket. I works-

hoparna fanns fo ljande teman: 

”Internationella kontakter och samarbete 

o ver na tet” (Ånna-Brita Slotte), ”Cultural 

Days” (Lia Go mez Dominguez och Radhjka 

Ve laz Lo pez), ”Hur planera, organisera och 

genomfo ra en studieresa med elever/

gymnasiestuderande?” (Frida Crotts och Mi-

chael Frank), ”Erasmus+-utbyte fo r perso-

nal” (Johanna Bona s och Ånn-Charlotte So der-

man), ”Erasmus+-utbyte fo r personal – 

ProgMath-projektet” (Ulf Thors och Ånne-

Marie Kronholm) samt ”Swivl i undervisning-

en, smidig teknik fo r o verfo ring av bild och 

ljud i realtid” (Åndreas Sundstedt). BK 

KOLLEGIALT LÄRANDE 

Erika Fogelberg från Folkhälsan och Maria Rönn-

Liljenfeldt från VÖS i startgroparna för att berätta 

om positiv pedagogik vid Övis delar-tillfället i slutet 

av oktober. Foto: EBK. 
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Genast i bo rjan av la sa ret utfo rdes va rde-

grundsarbete i alla grupper fra n fo rskolan till 

abiturienterna. Som grund fo r diskussion-

erna anva ndes skolans trivselregler 

och va rdegrundsformuleringen i 

Vasa o vningsskolas instruktion. 

Detta va rdegrundsarbete var 

en del av fo rberedelserna fo r 

utlysandet av skolfreden 

som ho sten 2019 hade te-

mat ”Vi tar ansvar”.  

Under september fo rdes 

samma va rdegrundsdis-

kussioner ocksa  bland 

personalen, ba de den un-

dervisande och alla o vriga.  

Åvsikten med va rdegrunds-

diskussionerna var att fa  

fram meningsba rande ord fo r 

vilka va rden vi stra var efter pa  

va r gemensamma arbetsplats. De 

meningsskapande orden gjordes 

senare till ett gemensamt ordmoln, 

som fo rekommer pa  flera sta llen i a rsbera t-

telsen.  

Skolfred utlystes i Vasa o vningsskola 

tillika med o vriga skolor landet 

onsdag 21.8.2019. Na rvarande 

var 950 barn och unga som ga r 

i Vasa o vningsskola, ja mte 

personal och la rarstu-

derande. BK 

VÄRDEGRUNDSARBETE 

Ordmolnet i svenskspråkig 

och i engelskspråkig 

tappning.  

Design: Andreas Sundstedt. 
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Temat fo r la sa ret 2019-2020 var ”Ha llbart 

la rande”. Inom ramen fo r temat o nskade rek-

torerna synliggo ra matens pa verkan pa  kli-

matet. I samarbete med skolans restaurang 

utarbetades en kampanj under bena mningen 

”klimatsmart mat” som stra ckte sig fra n bo r-

jan av september fram till ho stlovet. Under 

sex veckor a ndrades menyn sa  att inget ro tt 

ko tt serverades. I normala fall serveras ro tt 

ko tt 1-2 dagar i veckan sa  i praktiken hand-

lade fo ra ndringen om totalt ca 10 ma ltider. 

Hade det inte ga tt ut information om kam-

panjen innan den inleddes hade den knappast 

ma rkts av – nu fick den ett starkt genomslag 

sa va l i sociala medier som i traditionella me-

dier. Responsen var ba de positiv och negativ. 

En del uppskattade att klimatfo ra ndringarna 

och o nskan att synliggo ra dem fick ett sa  kon-

KLIMATSMART MAT 

kret uttryck, medan andra fo rfasade sig och 

anklagade skolan fo r att slutgiltigt ko ra ner 

den inhemska djurproduktionen. En riksdags-

ledamot engagerade sig i kampanjen och tog 

till och med tid fo r ett beso k kring fra gan.  

Kampanjen slutfo rdes enligt planerna. En ut-

va rdering gjordes med hela skolsamfundet; 

elever, gymnasiestuderande, personal och 

va rdnadshavare. Ha r ett kort referat av resul-

tatet i utva rderingen (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, ne-

utrala och negativa. Svaren fick följande sprid-

ning: 
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- 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%, ne-

gativa 22% och neutrala 18%. 

- Personal, 37 svar = positiva 57%, neutrala 

32% och negativa 11%. 

Responsen överlag var positiv från alla katego-

rier 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 klädes-

plagg minst 30 gånger 

Psykisk ohälsa 

Hälsa 

I det la sa rstema som valts fo r 2020-2021 och 

de da rpa fo ljande tva  a ren inga r ha llbarhet. I 

slutet av september firas O sterbottens ha ll-

barhetsvecka. Den veckan kommer andelen 
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Går det att starta om år 2020? 

Den frågan ställde fler än en i 

takt med att koronapandemin 

framskred våren 2020. 

Finland fick sitt fo rsta koronafall i en turist 

fra n Kina riktigt i slutet av januari. Den perso-

nen isolerades och tillfrisknade och det gick 

sedan en knapp ma nad innan fo ljande fall 

registrerades.  

Tidig aktion 

Redan ma ndag 3.2 diskuterade vi pa  Vasa 

o vningsskola problematiken kring sa songin-

fluensa och koronavirus med sta dfirman ISS 

och skolrestaurangen Compass Group Ltd/

Fazer Åmica. Vi beslo t om effektivare sta d-

ning av handtag och andra ytor som ofta vid-

ro rs samt oftare byten av serveringsbestick i 

skolrestaurangen. Till personalen gick samma 

dag ett meddelande om att uppmana till och 

vid behov o vervaka effektiverad handhygien.  

Sportlovet en va ndpunkt 

Under sportlovet vecka 9 reste ma nga famil-

jer inom eller utom landet. Det fo rsta koro-

narelaterade Wilma-meddelandet vid Vasa 

o vningsskola gick ut pa  skottdagen, lo rdag 

29.2, info r a terga ngen till skolan. Meddelan-

det baserades la ngt pa  det som Å bo Åkademis 

personaldirekto r sa nt ut na gon dag tidigare. 

Bl.a. pa mindes om att man inte kommer pa  

jobb eller till skolan ifall man inte a r frisk med 

la nkar till Institutet fo r ha lsa och va lfa rds 

(THLs) hemsidor. 

Informationsarbete 

Nya Wilma-meddelanden med uto kad inform-

ation utga ende fra n myndigheternas bedo m-

ningar sa ndes 9.3, 12.3, 13.3 och 15.3 innan 

ett meddelande om regeringens beslut om 

distansundervisning sa ndes 16.3. Efter att 

distansundervisning info rts sa ndes flera med-

delanden i anslutning till praktiska arrange-

mang bl.a. kring skolmaten. Informationsbiten 

under koronakrisen tog en hel del tid av sko-

lans ledning. Ibland ga llde det att parera mel-

lan vad Å Å som organisation besta mde, vad 

ha lsova rdsmyndigheterna i Vasa gav bud om 

och vad Vasa stads skolva sende beslo t. Fra n 

informationen kan man se hur situationen 

eskalerar och restriktioner uppsta r. Å nnu 

so ndag 15.3 var det sva rt att se vilka a tga rder 

som regeringen skulle vidta fo r utbildningens 

del. Da rfo r skrev vi i Wilma-meddelandet att 

na rundervisningen fortsa tter som normalt 

tills annat meddelas. En del va rdnadshavare 

och ocksa  gymnasiestuderande ho rde av sig 

och ifra gasatte den linjen. Ett antal barn och 

unga stannade hemma pa  va rdnadshavarnas 

bega ran. 

Regeringens beslut 

Ma ndag 16.3 ca kl 16.30 meddelade regering-

en att skolorna i Finland o verga r till distans-

undervisning. Endast barn i fo rskola-a k 3, 

vars fo ra ldrar arbetar i s.k. beredskapsyrken, 

hade ra tt till na rstudier. Beslutet ga llde fra n 

onsdag 18.3 och var nog ova ntat radikalt—

det saknar motstycke i det efterkrigstida Fin-

land.  

Snabbutbildning 

Redan veckan innan hade vi i Wilma-infon 

ma lat upp hur en eventuell distansundervis-

ningssituation skulle fungera i olika a rskur-

ser. Vi hade ocksa  distribuerat ett kommuni-

kationsverktyg (Zoom) till alla grundskolele-

vernas la rplattor. Under ma ndag 16.3 hade vi 

instruerat eleverna i a k 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. La rarna fick 

ocksa  snabbutbildning i Zoom, itslearning och 

andra verktyg under dessa dagar. 

Snabbutbildning ra ckte som komplement i 

och med att det fanns en god grundkunskap 

tack vare en la ngt och medvetet utvecklings-

arbete inom det digitala. 

Praktiska fo rberedelser  

Med tanke pa  barn utan na tuppkoppling 

hemma gjorde vi en besta llning pa  10 la rplat-

KORONA OCH DISTANSUNDERVISNING 
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tor med SIM-kortsmo jlighet. Fler headsets 

med mikrofon och webbkameror fo r persona-

len besta lldes ocksa . Vi o ppnade en telefonan-

slutning fo r en Vasa o vningsskolas egen help-

desk och styrde om en befintlig allma n epost-

adress till helpdesken. Via helpdesken skulle 

dels IT-supportpersonalen och dels IT-

pedagogen na s. Vi beslo t att fo r a mnesunder-

visningens del i a k 7-9 och gymnasiet fo ljs 

schemat ocksa  pa  distans. Med egen klassla -

rare fanns en sto rre flexibilitet med tanke pa  

schemat. 

Ett formellt beslut om sa rskilda undervis-

ningsarrangemang fo r Vasa o vningsskola fat-

tades av Å bo Åkademis rektor sa  tidigt som 

18.3, den fo rsta distansstudiedagen. Komplet-

teringar till la sa rsplanen samt kontroll av 

elevfo rsa kringarna gjordes ocksa  dessa fo rsta 

dagar. 

Studentskrivningar 

I takt med att pandemin spred sig o kade oron 

fo r huruvida va rens studentskrivningar skulle 

kunna slutfo ras eller inte. Redan fo re sportlo-

vet hade vi funderat pa  hur o vervakning och 

provskrivning kunde fungera ifall av en ka-

ranta nssituation. I bo rjan av mars kom in-

struktioner fra n Studentexamensna mnden 

om att skrivningar i karanta n inte a r mo jliga 

att genomfo ra, men att provanma lan kan ann-

ulleras och examen fullfo ljas i ett senare 

skede. En vecka innan distansundervisningen 

inleddes beslo t Studentexamensna mnden, 

historiskt ocksa  det, att provdatumen a ndras 

och att studentexamensprov skrivs varje dag 

den vecka som inleddes ma ndag 16.3. Budet 

innebar en hel del reaktioner fra n skribenter-

na, som fo rlorade dyrbar fo rberedelsetid. Pa  

detta sa tt kunde i alla fall skrivningarna slut-

fo ras ocksa  va ren 2020. 

Snabbutbildning inför distansperioden. IT-pedagog 

Andreas Sundstedt påminner elever i 7-9 om vilka 

inloggningar som behöver vara i skick. Foto: EBK. 
  DISTÅNSUNDERVISNING     
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I skolan eller inte? 

Fra n skolans ledning beslo t vi att alla la rare 

undervisar utga ende fra n skolan de fo rsta tre 

dagarna, onsdag-fredag 18-20.3. Dels pa gick 

studentskrivningarna med mo jliga behov av 

tilla ggskustodianter, dels var omsta llningen 

fo r alla la rare total; trots god digital bered-

skap a r det en annan sak att undervisa pa  di-

stans a n i na rundervisningen. Under dessa 

na gra dagar blomstrade det kollegiala la ran-

det. La rarna delade med sig a t varandra av 

metoder, verktyg och tips. Detta bidrog ocksa  

till att undervisningen kom iga ng i full skala 

genast fra n bo rjan och att la rarna ka nde sig 

na gorlunda bekva ma i den nya situationen.   

Fra n ma ndag 23.3 kunde la rarna va lja om de 

jobbade fra n sin arbetsplats eller hemifra n. 

Fra n ma ndag 6.4 ombads alla som ro rde sig i 

fastigheterna anteckna namn och utrymmen 

samt tidpunkt i en loggbok pa  na tet med av-

sikt att la ttare kunna spa ra eventuella smitt-

kedjor. Ålla uppmanades ocksa  ha lla en relat-

ionsloggbok. Eleverna i na rundervisningen 

organiserades sa  att barnen inte umgicks 

sinsemellan fo r att fo rhindra smittorisken.  

Skolmaten 

Vasa o vningsskola sa nde 1,5h efter regering-

ens besked ut en enka t fo r att dels fa  reda pa  

vilka barn i f-3 som kunde ta nkas ha fo ra ldrar 

i beredskapsyrken och dels fa  reda pa  vilka 

elever och gymnasiestuderande som o nskade 

fortsa tta a ta skolmat. Ganska snart efter ut-

skicket framkom att andra stadiets stu-

derande inte skulle erbjudas skolmat. Ca 55 

elever (10% av grundskolans totalantal) an-

ma lde att de dagligen ville komma och a ta 

skolmat. Da rtill anma ldes 22 barn i f-3 till 

na rstudier, men endast knappa 20 deltog re-

gelbundet.  

Skolmaten organiserades sa  att matsalen in-

delades i tre sektioner da r maximiantalet i 
Hur fungerar Zoom? Förberedelser för distansun-

dervisning i åk 7-9. Foto: EBK. 
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varje sektion var 10 per ga ng. Maten servera-

des pa  tallriken av tva  o vervakande la rare 

(sallad) och ko kets personal (varm mat). Mel-

lan varje a tande skulle tva  stolar la mnas 

tomma. 

Fra n ma ndag 6.4 o vergick vi till 

att dela ut matpaket. Da  o kade 

antalet anma lda till drygt hundra 

(20%). Med skolrestaurangen 

o verenskoms om ett nytt pris fo r 

den paketerade maten. 

Sta dning och underha ll 

I avtalet med sta dfirman ISS 

fanns inga undantag fo r pande-

mier och sta dningen kostade oss 

som normalt. Ista llet fick sta d-

personalen genomfo ra grund-

sta dning som annars skulle ha 

skett pa  sommaren till extra 

kostnad. Utrymme fo r utrymme 

eller korridor fo r korridor sta ng-

des av fo r grundsta dning. 

Fastighetsa garen Finlands Uni-

versitetsfastigheter ÅB passade 

pa  att utfo ra underha ll i fastig-

heterna under distansundervis-

ningsperioden. Bl.a. genomfo rdes 

ma lningsarbeten och byten av lavoarer. 

Fra n skolans sida kunde vi fo rverkliga t.ex. 

installationer av fo rnyad ljudutrustning i fest-

salarna, nya rida er och nya filmdukar. 

Sto dfunktioner 

I ett tidigt skede beslo t vi med tanke pa  lik-

va rdighet i undervisningen och bedo mningen 

att ocksa  de elever som a r na rvarande i sko-

lan jobbar med den egna klassla rarens di-

stansuppgifter med hja lp av elevassistenter-

na. Pa  sa  sa tt blev situationen inte heller 

omo jlig fo r klassla rare som kunde ha haft 

barn ba de i na rundervisningen och pa  di-

stans. 

Specialla rarna fortsatte att fungera som tidi-

gare. En del elever beho vde na rtra ffar, men 

det mesta gick pa  distans. 

I ett par omvarv var det no dva ndigt att pa -

minna om att det i fo rsta hand a r klassla ra-

rens/a mnesla rarens uppgift att fo lja med hur 

la randet framskrider och att det 

fo rst i andra hand kan o verfo ras 

till specialundervisningen, som 

annars hade belastats ha rt. 

Handledd praktik 

Ett av o vningsskolans ka rnomra -

den i verksamheten a r den hand-

ledda praktiken fo r la rarstu-

derande. Innan skolorna o ver-

gick till distansundervisning 

hade redan Å Å och andra univer-

sitet besta mt att praktiken inte 

kan genomfo ras i na rundervis-

ningen med den risk fo r smit-

tospridning det skulle inneba ra. 

Lo sningen blev handledd praktik 

pa  distans. Ocksa  i detta visade 

la rarna prov pa  stor flexibilitet 

och handlingskraft da  praktiken 

och handledningen efter en veck-

as omsta llning helt kunde ske pa  

distans. Detta gjorde att la rarstu-

derandes studier inte fo rdro jdes 

vilket var fallet vid ett flertal la rosa ten. 

I ett tidigt skede konstaterades att redovis-

ningen av handledningen i f-6 detta a r inte 

kommer att problematiseras. En del av den 

avslutande praktiken sko ts fram till ho sten 

2020. 

Mo ten och fortbildningar 

Planerade la rarmo ten och tra ffar skedde en-

ligt fastslagen tidtabell, men nu pa  distans via 

na tet. Mo tena blev annorlunda till sin karak-

ta r, men fungerade ocksa  fo r beslutsfattande i 

den ma n detta beho vdes. 

En del la rare deltog i nyinsatta webbinarier 

kring olika tematik i anslutning till distansun-

dervisning. I ett tidigt skede meddelades att 

inte heller eventuella brister i FBÅ-dagar 

kommer att problematiseras desto mera pga 

pandemin.  

”Också i detta vi-

sade lärarna 

prov på stor flexi-

bilitet och hand-

lingskraft då 

praktiken och 

handledningen 

efter en veckas 

omställning helt 

kunde ske på dis-

tans.” 
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Sto d i na tverk 

En uppsjo  av nya fora kring distansundervis-

ning uppstod pa  sociala medier och andra 

kanaler. Va ra la rare var aktiva med att pre-

sentera sina arbetssa tt bl.a. i sma  filmsnuttar 

som IT-pedagogen bandade och klippte.  

Inom april samlade Svenska Folkskolans Va n-

ner in goda modeller pa  distansundervisning. 

Da r var Vasa o vningsskolas la rare aktiva. 

En fin gest var att de flesta fo rlag som erbju-

der digitalt material i ett tidigt skede fattade 

beslut om att go ra allt material tillga ngligt 

gratis fo r alla skolor. 

Undertecknad var med i webbinarier fo r bild-

ningsdirekto rer och ocksa  o vningsskolornas 

ledande rektorers mo ten da r fra gor i anslut-

ning till distansperioden avhandlades. 

Myndigheternas agerande 

I ett tidigt skede hade Utbildningsstyrelsen 

uppmanat utbildningsanordnarna att fundera 

o ver olika scenarier fo r na r undervisningen 

delvis eller helt sko ts pa  distans. Sja lva tyck-

tes myndigheterna inte ha gjort samma fo rbe-

redelser, eftersom anvisningar fortsatte att 

droppa in a nnu efter en ma nad med distans-

undervisning.  

Ett irritationsmoment var det a ndrade beslut 

som regeringen gick ut med fredag eftermid-

dag 20.3, just som strukturerna fo r den nya 

undervisningen hittat sina former. Enligt det 

nya budet var det inte bara barn i f-3 till va rd-

nadshavare i beredskapsyrken som kunde 

sa nda sina barn till skolan, utan alla som sa  

beho vde. Man ha nvisade till att s.k. bered-

skapsyrken inte finns definierade i lagen, 

trots att listor publicerats. Fo r Vasa o vnings-

skolas del anma ldes dock endast sex nya barn 

till na rundervisningen i och med det nya bu-

det. Totalt 28 barn eller ca 15% av barnen i f-

3. I praktiken var det ca 20 barn per dag pa  

plats, indelade i fyra grupper. 

Myndigheterna var inte heller tillra ckligt ko-

ordinerade i vilka som gav vilka riktlinjer. 

T.ex. uppfattade vi Regionfo rvaltningsverkets 

riktlinjer till statsra dets nya fo rordning fo r 

distansundervisning 14.4-13.5 som ono digt 

svartvita na r det ga llde vilka barn som beho v-

de fa  sto d genom att undantagsvis komma till 

skolan. Barn med sa rskilt sto d var undan-

tagna reglerna om distansundervisning, men 

ocksa  andra barn med sva righeter beho vde fa  

handgriplig hja lp. 

Resten av terminen 

I slutet av april kom regeringen med nya rikt-

linjer fo r perioden 14.5-30.5. Redan kring 

pa sk kom de fo rsta signalerna om att sko-

lorna eventuellt, liksom i andra la nder sa som 

Danmark, Tyskland och O sterrike, stegvis 

borde a terga  till na rundervisningen.  

Beslutet blev att a terga  till na rundervisning i 

grundla ggande utbildning, med sa rskild vikt 

vid distans och hygien. 

Va rens avslutningar och dimissioner kan da r-

emot inte genomfo ras sa som normalt utan 

genomfo rs delvis live och delvis fo rbandade. 

Ekonomi 

I ett ganska tidigt skede insa g de flesta att 

pandemin kommer att orsaka stor inverkan 

pa  landets ekonomi. Fo r att motverka ekono-

miska katastrofer valde regeringen att la gga 

in olika tilla ggsinsatser, med uppla nade me-

del. Hur statsbudgeten utvecklas under de 

na rmaste a ren a tersta r att se. Kortsiktigt in-

nebar pandemin kostnadsinbesparingar t.ex. 

fo r skolmat, skolresor, fortbildningsdelta-

gande och material.  

Imponerande insats 

Med den ha r texten vill jag fo r historieskriv-

ningen visa pa  de snabba beslut och den 

snabba omsta llning som Vasa o vningsskola 

och alla andra skolor stod info r i mars 2020 

pga koronapandemin. Sa va l den undervisande 

som den o vriga personalen gjorde storda d i 

fo ra ndrade arbetssa tt under kort tid. Omsta ll-

ningen kra vde dock en arbetsinsats uto ver 

det normala—sommarlovet kommer i a r spe-

ciellt la gligt. Vill uttrycka mitt stora tack fo r 

insatsen denna va r. Tack! 

Bernt Klockars, ledande rektor 
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Vasa o vningsskola har under 2010-talet job-

bat strategiskt mot att varje grundskoleelev 

och gymnasiestuderande ska ha en egen 

”device” som verktyg i sin skolga ng. I den 

grundla ggande utbildningen har alla elever en 

egen la rplatta (iPad) som skolan erbjuder 

medan gymnasiestuderande anva nder ba r-

bara datorer som de sja lva info rskaffar. Ålla 

la rare har ocksa  tillga ng till la rplatta och/

eller dator. Ma let har hela tiden varit fo rso ka 

hitta det pedagogiska merva rdet med anva nd-

ningen av teknisk utrustning i undervisning-

en.  

Med detta som utga ngspunkt kunde Vasa o v-

ningsskola i mitten av mars 2020 relativt smi-

digt o verga  till en situation med distansun-

dervisning na r skolorna i Finland sta ngdes 

p.g.a. coronavirusets framfart. Elever och stu-

derande hade tillga ng till teknisk utrustning 

fo r att direkt kunde bo rja jobba hemifra n och 

kommunicera med sina la rare.  

Dagarna fo re skolsta ngningen hann vi ocksa  

ha lla ett flertal fortbildningstillfa llen kring 

verktyg fo r distansundervisning fo r va ra la -

rare. Å ven elever och studerande hann till 

viss ma n fa  information om hur skolarbetet 

skulle komma att se ut vid o verga ngen till 

distansundervisning. Utmaningar har fa tt 

o verbryggas och ma nga problem har fa tt lo -

sas, men o verlag gick o verga ngen bra. Ålla i 

skolan gjorde under den ha r perioden ett 

stort gemensamt jobb med att hitta funge-

rande lo sningar.  

Struktur   

Vasa o vningsskola gick direkt in fo r na gra 

grundla ggande saker ga llande distansunder-

visningen:  

- Undervisningen fo ljer schemat sa  la ngt 

som mo jligt.  

- Elever och studerande i skolans alla sta-

dier mo ter dagligen, ofta varje lektion, sin 

la rare via e-mo tesprogrammet Zoom.  

- Vi anva nder oss av na gra gemensamma 

la rplattformer – Seesaw, Itslearning, 

Teams, Office 365 – men la rare har mo j-

lighet att anva nda a ven andra plattformer 

vid behov.  

DISTANSPEDAGOGIK 

Klasslärare Annika Collander undervisar musik på distans. Foto: AS. 
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Va ra la rare delar med sig av erfarenheter av 

distansundervisning  

Vi vill dela med oss av na gra exempel pa  hur 

la rare och personal i va r skola har jobbat un-

der den ha r tiden med distansundervisning.   

I de la gsta klasserna F-2 har Ånnika Collan-

der, timla rare i musik, undervisat pa  distans 

genom att mo ta eleverna via Zoom samt kom-

municera och ge uppgifter via Seesaw. Ha r 

https://bit.ly/vosdistans1 bera ttar Ånnika 

om sina erfarenheter av musikundervisning 

pa  distans.   

Pa  gymnasiet ledde Johan Sundqvist, timla -

rare i musik, arbetet med att genomfo ra ett 

virtuellt musikprojekt som resulterade i en 

musikvideo. De 36 medlemmarna i gymnasie-

ko ren spelade med sina egna mobiltelefoner 

in sina egna sta mmor till Åftonens sa ng. Vide-

orna klipptes sedan ihop till en enda gemen-

sam video. Resultatet kan ses pa  adressen 

https://bit.ly/vosdistans2.   

Fo rutom la rare har a ven t.ex. skolassistenter 

en viktig roll i tider av distansundervisning. 

Hieu Bui jobbar som skolassistent vid Vasa 

o vningsskola F-6 och bera ttar i den ha r vi-

deon om hur hans jobb ser ut fo r tillfa llet: 

https://bit.ly/vosdistans3.   

Susanna Stenbacka, specialla rare pa  a k 7-9, 

ser det som va ldigt viktigt att na  fram till 

elever som pa  olika sa tt beho ver hja lp med 

sina speciellt under dessa tider. De dagliga 

virtuella mo tena skapar struktur fo r elever-

na. Pa  adressen https://bit.ly/vosdistans4 

bera ttar Susanna om hur hon undervisa pa  

distans och a ven om den la xhja lp som er-

bjuds a t alla elever.   

En stor utmaning i tider av distansundervis-

ning a r hur la rare pa  ba sta mo jliga sa tt kan 

ordna prov. I gymnasiet a r man till vardags 

vana att anva nda sig av Studentexamens-

na mndens provsystem Åbitti. Detta provsy-

stem kan nu inte anva ndas da  studerande 

inte a r pa  plats i skolan. I den ha r videon 

https://bit.ly/vosdistans5 bera ttar Niklas 

Palmberg, lektor i matematik vid O vningssko-

lans gymnasium, hur han lo st provsituation-

en i sina matematikkurser. 

Elevassistent Hieu Bui kontaktar enskilda elever via 

Zoom för att handleda dem i skolarbetet. Foto: 

AS. 
  DISTÅNSUNDERVISNING        

https://bit.ly/vosdistans1
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https://bit.ly/vosdistans4
https://bit.ly/vosdistans5


 

27 

Speciallärare Susanna Stenbcka håller kontakt med sina elever på distans. Foto: AS. 

En utmaning med distansundervisning a r 

ocksa  hur man kan fa  in praktiska moment i 

sin undervisning. Det ha r har Heidi Ha kans, 

som a r a mnesla rare i biologi och geografi, 

funderat pa  i anslutning till sin undervisning. 

I videon som finns pa  adressen https://bit.ly/

vosdistans6 bera ttar Heidi hur hon har ge-

nomfo rt en laboration i biologi med sina ele-

ver i a rskurs 7-9.  

Johanna Ra iha -Jungar och Fred Holmsten har 

under la sa ret samarbetat kring planering och 

genomfo rande av undervisningen i a rskurs 2. 

Detta samarbete fortsatte ocksa  na r skolan 

o vergick till distansundervisning. Johanna har 

spelat in en video https://bit.ly/vosdistans7 

da r hon bera ttar om de fo rdelar som hon ser 

med tva la rarsystem just i distansundervis-

ningen. 

I den ha r videon https://bit.ly/vosdistans8 

intervjuas Pia Valkeakari och Minna Rimpila  

av Ånna Wulff om hur de fo rsta dagarna av 

distansundervisning hade fo rlo pt. Da rtill dis-

kuterar de hur utva rderingen av eleverna 

kunde lo sas da  la rarna inte tra ffar dem i 

klassrummet. 

Andreas Sundstedt, IT-pedagog   

Johanna Räihä-

Jungar fick fint pris 
SFV samlade under april in goda mo-

deller fo r distansundervisning. Jo-

hanna Ra iha -Jungar sa nde in en film 

om fo rdelar med tva la rarsystem i 

distansundervisningen. Hennes bi-

drag var ett av tio som belo nades 

med 8000 euro, 3000 euro till henne 

och 5000 euro till skolan. Grattis! 

Fo
to

: 
A

ir
a

k
si

n
e

n
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Ga llande a mnesla rarutbildningen var vi i den 

lyckliga situationen att vi hann fullfo lja pro-

grammet fo r den fo rsta praktikperioden Å m-

nesdidaktisk teori och Praktik 1 (Å DTP1) me-

dan skolan fungerade som normalt. Sa lunda 

hann vi som organisation, la rare och handle-

dare skapa fo rutsa ttningar fo r distansunder-

visningen info r den fo ljande och sista praktik-

perioden Å mnesdidaktisk Teori och Praktik 2 

(Å DTP2) som fo r o vningsundervisningens del 

inleddes vecka 15 och avslutas i maj vecka 21. 

Vi fick sja lva som la rare och handledare skol-

ning och fortbildning och vi planerade och 

fo rberedde oss fo r hur va rt handledarupp-

drag kan sko tas i den ra dande virtuella situat-

ionen sa  att va ra a mnesla rarstuderande a ven 

denna va r kan fullfo lja sin praktik och fa  sina 

betyg och examen.  Vi har som va ra arbets-

redskap utnyttjat Itslearning och Zoom. Åll 

undervisning liksom o vningsundervisning har 

genomfo rts i realtid i Zoom och instruktioner, 

skriftliga uppgifter och inla mningsarbeten 

finns tillga ngliga och dokumenterade i ItsLe-

arning. Å mnesdidaktikerna och handledarna 

vid Fakulteten fo r Pedagogik och Va lfa rd 

(FPV) liksom o vriga a mnesla rarstuderande 

har kunnat fo lja med undervisningen i va ra 

Zoomrum och fo r- och efterhandledningen i 

anslutning till en lektion eller i fo r det a nda-

ma let skapade separata Zoomrum. Grupp-

PRAKTIKHANDLEDNING PÅ DISTANS 

handledningar, seminarier och fo rela sningar 

har ha llits enligt programmet virtuellt ocksa  i 

Zoom och no dva ndiga ID:n fo r inloggning till 

dessa sessioner har pa  fo rhand distribuerats 

via e-post till de studerande. 

Det har inte varit aktuellt att go ra stora fo r-

a ndringar i det ursprungliga programmet fo r 

genomfo randet av den handledda praktiken 

men olika inplanerade tillsta llningar, evene-

mang och specialprogram i skolsamfundet 

har antingen planerats om, justerats eller del-

vis bortfallit i den ra dande undantagssituat-

ionen. Eftersom va ra blivande a mnesla rare 

denna va r hann delta och medverka i olika 

aktiviteter och inga  i skolgemenskapen under 

Å DTP1 sa  upplever vi att detta gav no dva ndig 

och tillra cklig va gkost och inblick i en skolas 

verksamhet och la rarskapet info r framtida 

yrkesverksamhet som beho rig a mnesla rare. 

Vi vill naturligtvis helst a terga  till en skolvar-

dag da r vi kan fysiskt mo tas ista llet fo r att 

dagligen tra ffas och umga s virtuellt. Onekli-

gen kan vi konstatera att vi alla la rt oss va l-

digt mycket i den speciella och o verraskande 

situationen vi hamnade in i denna va r. Det 

finns mo jligheter att utnyttja den kunskap 

och den erfarenhet vi fa tt i en kommande nor-

mal klassrums- och handledningssituation 

och i va rt umga nge och va r va xelverken med 

alla involverade i la rarutbildningen. 

Katrina Domars-Brännkärr 

Ämneslärarkoordinator 
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ÅTERGÅNG TILL NÄRUNDERVISNING 

Med regeringens beslut 29.4 att a terga  till 

na rundervisning fra n 14.5 inleddes fo rbere-

delserna fo r vad en a terga ng skulle betyda. 

Ålla som missta nkte att de ho rde till en risk-

grupp beho vde presentera ett la karintyg. I 

skolfastigheterna skulle utrymmen tas i bruk 

sa  att sto rre distans vore mo jligt. Hygienen 

var av sa rskild vikt.  

Eftersom gymnasierna fortsatte pa  distans, 

kunde grundskolans a k 7-9 flytta in i gymna-

siet, en fastighet per a rskurs. De la gre a rskur-

serna spreds ut i ba de Å- och B-fastigheten 

vid Kyrkoesplanaden. Utomhuspedagogik 

rekommenderades.  

Skolga rden delades in i olika omra den. Ålla 

klassrum fo rsa gs med handsprit och pappers-

handdukar. Skolmaten intogs i huvudsak i 

klassrummen. En del a tersta ende o vnings-

lektioner genomfo rdes fortfarande pa  distans 

med eleverna i skolan. 
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Återgång till närundervisning från 14.5 med iakt-

tagande av distans. En klass i åk 3-4. Foto: EBK. 

Nedan: skollunchen intar de flesta i eget klass-

rum. Foto: EBK. 

Höger: litteraturläsning på naturskön plats. 8c 

läser nere vid stranden. Foto: Katrina Åkerholm.  

Foto: Katrina Å kerholm

Utomhuspedagogik. Litteraturla sning i 8c.
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MÅ BÄTTRE-VECKA 

Utan va lma ende kan inte ha llbart la rande ske. 

Da rfo r ordnade Vasa o vningsskola en ”Ma  

ba ttre-vecka” 11-15 november. 

I programmet ingick: 

 fruktservering till lunchen varje dag. 

 pausgymnastik med Å Ås motionsan-

svariga Ånki Stenkull-Åura. Ma ndag-

onsdag-fredag i gymnasiet och tisdag-

torsdag i grundskolan. 

 fo r personalen fo retagsha lsova rdens 

minifo rela sning om ergonomi, ma tning 

av gripkraft och blodtryck och risktes-

ter. 

 fo r personalen studiebeso k bakom sce-

nen till nyrenoverade Wasa Teater och 

till Vasa svenska lyce ums unika biblio-

tek fo rvarat i Tritonia. BK 

Må bättre-veckan 

innehöll program för 

stora och små.  

Ovan: personalen be-

söker nyrenoverade 

Wasa Teater bakom 

scenen. Foto: BK. 

Höger: Röris i f-6 med 

Anki Stenkull-Aura. 

Foto: EBK. 
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Info r la sa ret 2019-2020 info rdes ett par nya 

fo rfaringssa tt ga llande sa kerhetsta nket vid 

Vasa o vningsskola. Dels handlade det om tyd-

ligare uppfo ljning kring hur personalen a r 

inkommen i sa kerhetsplaner och dels om 

ibruktagandet av en helt ny applikation.  

Fo r att fo rvissa sig om att alla tar del av vik-

tiga planer vid skola rets bo rjan, gjordes en 

uppfo ljningsblankett da r var och en skulle 

kvittera att de la st personalhandboken, ra dd-

ningsplanen och krisplanen. Med blanketten 

kunde pa minnelser sa ndas ut till de som inte 

a nnu tagit del av materialet. 

Info r la sa ret utvecklades ocksa  sa kerhetsap-

pen Va rna&varna i samarbete med Åb Wik-

stro m Media Oy utga ende fra n Vasa o vnings-

skolas initiativ. Åppen var klar fo r testning 

kring midsommar och togs i bruk fra n skol-

starten 2019.  

Åppen har en tilltalande grafisk utformning. 

Till funktionerna ger den kortfattad informat-

ion om hur man hanterar en utrymnings– el-

ler inrymningssituation samt en akut no dsitu-

ation, dvs. de viktigaste sa kerhetsplanerna i 

fickformat. Via appen kan man kalla pa  hja lp 

med sms (automatisk positionering) eller te-

lefonsamtal. Via appen kan administrationen 

ocksa  sa nda no dmeddelanden som ga r ige-

nom trots att mobilen a r pa  ljudlo s profil. 

Åppen a r la st med en kod fo r varje anva n-

dande skola som sja lv utformar sin informat-

ion. Genom att byta koden kan skolans admi-

nistration begra nsa personerna som har till-

ga ng till den, t.ex. tillfa lliga vikarier som inte 

la ngre finns i huset utesluts. 

Åppen finns tillga nglig fo r IOS, android och 

Windows-telefoner. Den anva ndes i maj 2020 

av 16 utbildningsanordnare. 17 hade den i 

testanva ndning, sex av dem i Sverige. Åppen 

bera knas ha en livsla ngd pa  ca 7 a r. BK 

SÄKERHETSAPPLIKATION 

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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BatLab Finland Gymnasieelever som fladder-
musforskare 

Juni-september 2019 

Ått samla in ljuddata om fladdermo ss med 
hja lp av ultraljudsdetektorer pa  olika ha ll i 
landet under sommaren och ho sten 2019. 
Genom att delta i projektet insamlades unik 
ljuddata om fladdermo ss som tidigare inte 
har samlats i landet. Detta hja lper forskarna 
att kartla gga den geografiska och tidsbundna 
fo rekomsten av fladdermo ss i Finland. 

6 av va ra IB-studerande deltog i projektet och 
samlade in ljuddata under sommaren och 
ho sten. Ånalyserna av det insamlade materia-
let gjordes av Naturhistoriska centralmuseet 
(Luomus) och Naturresursinstitutet (Luke). 

Margita Nyman 

 

Bothnia Learning HUB 

1.9.2017-31.12.2019 

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitalisering-
ens mo jligheter. Projektet vidareutvecklar 
och sprider god praxis av digitala la randemil-
jo er och experimenterar med nya teknologier 
och arbetssa tt.  I fokus a r la rarutbildningen 
vid Å bo Åkademi och la rare pa  fa ltet. Detta 
sker genom ett utvecklingsarbete i form av en 
medskapande process pa  tre niva er som leder 
till ett kunskapslyft hos alla akto rer.  Pro-
jektet a r ett av regeringen Sipila s spetsprojekt 
fo r att utveckla la rarutbildningen. 

Via Bothnia Learning Hubs koncept experi-
mentell verksamhet kom BLH in i klassrum-
met vid Vasa o vningsskola. Fo rst i form av 
pilotprojekt da  la rarstuderande i samverkan 
med la rarutbildare skapade och testade nya 
undervisningsformer som involverade digi-
tala lo sningar.  Inom ramen fo r BLH arbetade 
studerande i samra d med la rare och la rarut-
bildare kring att ta fram la mpliga verktyg fo r 
digital formtiv bedo mning och fo r att hitta 
fungerande digitala lo singar fo r att aktivera 
eleverna under rasterna. Vi fick ocksa  mo jlig-

FORSKNING & UTVECKLINGSPROJEKT 

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 ex-
perimentell verksamhet. Dessa koncept kan 
man ta del av via projketets webbsida: 
https://sites.google.com/view/
bothnialearninghub/koncept  Under detta 
la sa r la g fokus pa  projektets slutseminarium - 
Medietanken 2019. Slutseminariet ho lls 
21.11.2019 pa  Å bo Åkademi i Vasa och rik-
tade sig till la rare, la rarutbildare, la rarstu-
derande, bildningsdirekto rer, rektorer samt 
alla som bero rs av la rande och digitalisering.  
Ha r kan man ta del av uppla gget under dagen: 
https://sites.google.com/view/
bothnialearninghub/medietanken-2019 

Jenny Teir 

 

DIVED 

2018-2020 

Projektet a r en del av regeringens spetspro-
jekt. Projektet handlar om diversitet i under-
visningen, t.ex. ifra ga om spra k och kultur. 
Projektets hemsida www.dived.fi. 

 

Erasmus+ Progmath 

Oktober 2018 - Åpril 2021 

Hja lpa matematikla rare med ide er fo r pro-
grammering i matematik. 

Producera undervisningsmaterial och guider i 
programmering kopplat till matematikunder-
visningen. 

Ånne-Marie Kronholm, Jan Ålin, Ulf Thors, 
Johanna Hedvik 

I Erasmusprojektet deltar la rare fra n Finland, 
Sverige, England, Frankrike och Ruma nien. 

Europeisk jobbskuggning fo r icke-
undervisande personal 

2019-2022 

Vasa övningsskola är på olika sätt involverad i en lång rad projekt 

inom forskning och utveckling. Här presenteras en del av dem kort. 
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Ta del av skolverkligheten i andra europeiska 
la nder med fra gesta llningar utga ende fra n de 
egna arbetsuppgifterna. 

En anso kan till Erasmus+ utarbetades under 
la sa ret 2019-2020. Besked va ntas sommaren 
2020. Om medel beviljas genomfo rs projektet 
2020-2022. 

Icke-undervisande personal vid VO S, Åndreas 
Sundstedt, Bernt Klockars 

 

Finlandssvenska elevers prestationer i 
svenska kognitiva test 

2019-2021 

Syftet med projektet a r att utreda hur fin-
landssvenska barn i a ldern 5-16 a r presterar 
i rikssvenska psykologiska test och da rmed 
att skapa forskningsbaserade rekommendat-
ioner fo r att fo renhetliga psykologiska test-
ningar av finlandssvenska barn i hela landet. 

Skolpsykologen testar ett antal elever (4 st i 
VO S) med det psykologiska testmaterial som 
man a mnar skapa rekommendetioner fo r 

Skolpsykolog Emilia Kronqvist 

 

Halla ! Tandemla rande 

2018-2021 

Ma let med projektet a r att vidareutveckla 
samarbetet mellan skolorna och info ra tan-

demsamarbete inom spra kundervisningen i 
det andra inhemska spra ket ba de pa  gymna-
siet och 7-9. Gymnasiestuderande erbjuds 
mo jlighet till en egen PLT (personal language 
tutor) som de samarbetar med under sin 
gymnasietid. La rarna erbjuds mo jlighet att 
skugga sina kollegor i respektive skola under 
3-5 dagars tid.  Projektet utarbetar en 5 sp 
helhet fo r universiteten da r la rarstuderande i 
finska och svenska vid Å bo Åkademi och Jyva -
skyla n yliopisto har mo jlighet att samarbeta 
enligt tandemmetoden kring spra kinla rning 
och -undervisning. 

Projektet a r ett samarbetsprojekt mellan Vasa 
o vningsskola och Jyva skyla n normaalikoulu 
och finansieras av Svenska kulturfonden 

Å sa Lo f, Vasa o vningsskola och Olli-Pekka 
Salo, Jyva skyla n normaalikoulu 

 

Ha llbarhet som ledord 

La sa ret 2019-2020 

Producera ett konkret verktyg fo r skolperso-
nalen. 

I den del av projektet som fokuserar pa  elev-
va rd deltar fyra skolkuratorer, en skolpsyko-
log och tva  specialla rare. Var och en represen-
terar sin kommun fra n Kristinestad i so der till 
Vo ra  i norr, samt VO S. Med a r a ven en repre-
sentant fra n CLL. Ma lsa ttningen a r att i bo rjan 
av la sa ret 2020-2021 kunna presentera ett 

Projektplanering 

för Erasmus+ för 

icke-

undervisande 

personal. Från 

vänster IT-

support Ulf Thors, 

skolkurator Ca-

milla Ahlroth-

Enlund, IT-

pedagog And-

reas Sundstedt, 

expeditionsmäs-

tare Patrik Back-

holm och skol-

sekreterare Ka-

tariina Smulter. 

Foto: BK. 
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konkret verktyg som a r riktat till la rare, ele-
vassistenter och andra i skolans personal som 
mo ter utmanande beteende i skolvardagen. 

Skolkurator Camilla Åhlroth-Enlund 

 

IDEMO - a mneso vergripande pedagogik och 
demokratifostran (GLP2021) 

2019-21 

IDEMO a r ett av regeringens spetsprojekt fo r 
att utveckla Finlands la rarutbildningar. Pro-
jektet vill utveckla en a mneso vergripande 
pedagogik. Genom forskningsbaserat utveckl-
ingsarbete stra var vi bl.a. efter att ho ja a m-
nesla rares a mneso vergripande kompetens 
och ge dem beredskap att kombinera va rde-
grund, a mnesundervisning, a mneso vergri-
pande pedagogik och la roplanens temaomra -
den i sin framtida undervisning. 

Konkret jobbar vi dels med att kartla gga a m-
nesla rarutbildningarnas och gymnasiernas 
nuvarande verksamhet kring a mneso vergri-
pande studier och demokratifostran, dels med 
att utveckla kurser och verksamhetsmodeller 
pa  ba gge utbildningsstadier. Kartla ggningen 
genomfo rdes va ren 2019, och resultat fra n 
den kommer att rapporteras inom kort. La sa -
ren 2019-2021 genomfo rs utvecklingsarbetet 
ba de inom universitetens a mnesla rarutbild-
ningar och i samarbete med projektgymna-
sier. Demokratifostran och samverkan a r cen-
trala element i utvecklingsarbetet. Projektet 
leds av Å bo Åkademi, i samarbete med Jyva -
skyla n yliopisto. Vi a r glada att fa  samverka 
ocksa  o ver spra kgra nserna i projektet! Spra k-
samarbetet kommer till uttryck pa  hemsidan, 
som mestadels a r svenskspra kig men med en 
del finskspra kiga inslag. 

Ånders Franse n, Moja Ladvelin, Mikael Lax, 
Tom Gullberg, Ma rten Bjo rkgren, Nina Ma rd. 

 

KÅÅRO 

2018- 

Na tverket KÅÅRO samlar in forskningsresul-
tat om utva rderingskunskap och utvecklingen 
av den som inha mtats nationellt och internat-
ionellt samt skapar klarhet i ma l och inneha ll i 
styrkebaserad utva rderingskunskap. År-

rangemang av MOOC-kurser och webbmateri-
al, utbildning och seminarier i utva rdering fo r 
la rarstuderande i pedagogiska studier 
(fo rskola och grundla ggande utbildning samt 
gymnasieutbildning), la rarutbildare, la rare 
och forskare som redan a r yrkesverksamma.    
KÅÅRO Å bo/Vasa utvecklar grundmaterial fo r 
la rarutbildningen fo r att kunna beskriva de-
sign och tillva gaga ngssa tt fo r utva rdering pa  
skolniva . Materialet inkluderar beskrivning av 
relationen skolbaserad utva rdering, skolut-
veckling och pedagogiskt ledarskap pa  skol- 
och kommunniva , samt belyser hur utva rde-
ringsprocessen beho ver en uttalad va rde-

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. 
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grund och medveten hantering av etiska 
aspekter vid genomfo randet av utva rdering-
en.  Na tverket KÅÅRO a r ett utvecklingspro-
jekt som sto ds av undervisnings- och kultur-
ministeriet. Helsingfors universitet, Åalto uni-
versitetet, O stra Finlands universitet, Lapp-
lands universitet, Ulea borgs universitet och 
Å bo Åkademi a r med i projektet. Dessutom 
samarbetar vi med andra projekt, na tverk och 
universitet. 

Renata Svedlin, Michael Uljens, Janne Elo, 
Ritva Mertaniemi, Elisabet Backlund-
Ka rjenma ki, Bernt Klockars 

 

Koordinering av svenskspra kiga international-
iseringsprojekt finansierade av Utbildningssty-
relsen 

2018- 

Fungerar som Utbildningsstyrelsens kontakt-
la nk till svenskspra kiga internationaliserings-
projekt i hela Svenskfinland. Informerar om 
projektmo jligheter, arrangerar svenskspra -
kigt parallellprogram vid nationella internat-
ionaliseringsevenemang. Planerar nationella 
internationaliseringsdagar i Vasa 12-
13.11.2020 och en studieresa till Trondheim 
fo r la rare i november 2020. 

Åndreas Sundstedt, Johanna Bona s och Bernt 
Klockars. 

 

Listiac 

2019-2022 

Spra kmedvetenhet i klassrummet 

Under la sa ret 2019-2020 har Vasa o vnings-
skola tagit del av projektet Listiac som a r ett 
trea rigt (2019–2022) Erasmus+ Central in-
sats projekt som Å bo Åkademi koordinerar. 
Listiac (Linguistically Sensitive Teaching in 
Åll Classrooms, sve. Spra kmedveten undervis-
ning i alla klassrum) har som ma l att go ra 
framtida la rare mer spra kmedvetna i sina 
tankar, attityder och praktiker och fo respra -
kar spra kmedveten undervisning som en inte-
grerad del av den o vergripande la rarkompe-
tensen. Vasa o vningsskolas la rare har tagit del 
av projektet genom att delta i Listiacs datain-
samling vilket fungerat som en fortbildade 
verksamhet fo r deltagarna. Na gra av skolans 
handledande la rare har a ven samarbetat med 
projektet under praktikperioder da r spra k-
medvetenhet medvetet implementerats. 

Jenny Haagensen 

 

LUKE 

-2021 

Sto dja gymnasierna i Finland 

Utvecklingsna tverket fo r gymnasierna 
(LUKE) a r ett nationellt och regionalt samar-
betsna tverk som a r o ppet fo r 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 sto djer reformen av 
gymnasieutbildningen och gymnasiernas 
samarbete. Rektorn fo r VO S gymnasiet fun-
gera som regional koordinator. 

Mats Borgma stars 

 

Luma 2020 

2019-2020 

Fra mja studiemotivationen och intresset fo r 
matematik, naturvetenskaper och teknologi 
hos barn och unga samt att utveckla kvali-
teten i la randet och undervisningen i dessa 
a mnen. 

Delning av o ppna laborationer i fysik och 
kemi mellan gymnasier i Svenskfinland. Na gra 
na rstudietra ffar med andra la rare fo r att dis-
kutera laborationerna. 

Caroline Ingo, Stefan Ro j, Ånne-Marie Kron-
holm, Heidi Nylund 

 

LUMÅ 2020, o ppna laborationer i undervis-
ningen 

Ho sten 2020 till a rsskiftet 2020-2021 

Ånva nda och utveckla o ppna laborationer i 
undervisningen 

Berit Kurten vid FPV ansvarar fo r projektet. 

La rare runt om i svenskfinland laddar upp 
o ppna laborationer de anva nt och utvecklar 
varandras material. 

Caroline Ingo, Heidi Nylund, Stefan Ro j, Mia 
Kronholm 

 

La rande i bildkonst. 

pa ga ende projekt 

Doktorsavhandling.  Bidra till kunskapsut-
vecklingen inom bildkonstpedagogiken och 
bildkonstundervisningen i skolan. 

Projektet/avhandlingen utfo rs inom Dok-
torandprogrammet i pedagogiska vetenskap-
er vid Å bo Åkademi. Åvhandlingens empiriska 
underso kningar genomfo rs vid Vasa o vnings-
skola. 

Johan Vikstro m 

 

MOFI 2.0 

2018-2021 

Syftet med projektet a r att utveckla den mo-
dersma lsinriktade finskundervisningen inom 
grundla ggande utbildning fo r att fo rtydliga 
undervisningens uppdrag i en o kande spra k-
lig och kulturell ma ngfald i svenska skolor i 
Finland. Utvecklingsarbetet bedrivs pa  lokal, 
regional och nationell niva  och bygger pa  kol-

Utbytet med skolan Veri-

tas Learning Circle i Ka-

rachi, Pakistan, inleddes 

i oktober med besök av 

skolans rektor Fadime. 

Här efter kvällsmiddag 

hos rektor Elisabet Back-

lund-Kärjenmäki. Med 

var också prorektor An-

nika Lassus och ledande 

rektor Bernt Klockars. 

Foto: Camilla Klockars. 
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legialt la rande. En konkret ma lsa ttning a r att 
utveckla och etablera spra kinriktade arbets-
sa tt och goda modeller fo r modersma lsinrik-
tad finskundervisning som sto der och ut-
vecklar de tva spra kiga elevernas ba gge 
spra k, finskan och svenskan, samt deras tva -
spra kiga identitet. 

Projektet a r knutet till forskning och utfo rs 
som ett samarbete mellan avdelningen fo r 
svenskspra kig utbildning vid Utbildningssty-
relsen, Fakulteten fo r pedagogik och va l-
fa rdsstudier vid Å bo Åkademi och Vasa o v-
ningsskola. 

Å sa Lo f ho r till styrgruppen fo r projektet och 
agerar tutorla rare, Erika Hautala, Ånnika Las-
sus och Lars Broman deltar i den lokala la rar-
gruppen. 

 

Pic(ture) me: bilderbo cker och bildromaner i 
litteraturundervisningen 

1.8.2019 - 31.7.2023 

Inom projektet studeras litteraturarbete med 
bilderbo cker och bildromaner tillsammans 
med ungdomar. Ma let a r att underso ka vad 
bilderboken och bildromanen har fo r funkt-
ion i litteraturundervisningen i a k 7-9 och i 
gymnasiet. Detta go rs bland annat genom att 
explorativt utforska ungdomars tolkningsar-
bete av komplexa bilderbo cker. 

VO S deltog ho sten 2019 i forskningspro-
jektets pilotunderso kning, da r elever i a rs-
kurs 8 arbetade med bilderboken "Hemma 
hos Harald Henriksson" av Uje Brandelius 
och Clara Dackenberg. Insamling av video-
material sko ttes av PeD Heidi Ho glund till-
sammans med projektets doktorand, Katrina 
Å kerholm. 

Katrina Å kerholm och Sandra Bernas 

 

Programmering i gymnasiet 

2019-2021 

Testa och utva rdera programmeringsunder-
visning i gymnasiet i samarbete med Novias 
ingenjo rsutbildning 

Ho sten 2019 gick en handfull gymnasiestu-
derande och en la rare grundkurs i program-

mering vid Novia. Resultatet utva rderas och 
ligger till grund fo r att ho sen 2020 ha lla mot-
svarande kurs pa  gymnasiet men fortfarande 
med examinering i samarbete med Novia. 

Nikke Palmberg, Markus Norrby 

Projektet a r finansierat av ho gskolestiftelsen, 
administreras via VO S, genomfo rs i samar-
bete med FPV och Novia. 

 

SHIFT (School Harnessing Facilitator Technol-
ogy) 

1.9.2019-31.8.2022 

-Sto da la rares och sto dpersonals digitala 
kompetensutveckling sa  att den gynnar in-
klusion och delaktighet i klassen.  

-Motverka exklusion och risker fo r att elever 
avslutar sin skolga ng fo r tidigt. 

Projektets aktiviteter innefattar planering, 
utveckling och pilotisering av: 1) en evalue-
ringsmanual som ska mo jliggo ra utva rdering-
en av den egna digitala kompetensen med 
syftet att fra mja inklusion och delaktighet i 
klassen; 2) en la rstig som ska fungera som 
guide fo r la rares och pedagogisk sto dperso-
nals digitala kompetensutveckling fo r fra m-
jande av inklusion och delaktighet i klassen.  
Projektet handlar om social, "akademisk" och 
fysisk inklusion.  Fokus ligger pa  elever med 
sa rskilda behov, annan kulturell bakgrund a n 
majoritetens, annat modersma l a n det som 
anva nds i skolan och familjer med la g socioe-
konomisk status.  Projektet a r ett samarbete 
mellan Ø Finland: Å bo Åkademi, Fakulteten 
fo r pedagogik och va lfa rdsstudier Ø Cypern: 
Nicosia universitet Ø Spanien: Barcelona uni-
versitet, Fundacio Privada Institut De For-
macio Continua De La Universitat De Barce-
lona (IL3-UB) (motsvarande CLL ha r), och en 
enhet fra n katalanska undervisningsministe-
riet (Departament d'Educacio - Generalitat de 
Catalunya). 

Specialundervisningen vid FPV, specialla rar-
na, Elisabet Backlund-Ka rjenma ki, Bernt 
Klockars 

La nkar till mera information:  

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=0SX6Pug060s&feature=youtu.be  
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Projektkort pa  Erasmus+ webbsidor: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
projects/eplus-projectdetails/# project/2019
-1-ES01-KÅ201-064444 

 

Sokratiska undervisningsmetoder inom natur-
vetenskaper 

Bo rjar nu i va r och kommer att ha lla pa  flera 
a r. 

Hitta ba ttre arbetsmetoder da r elever och 
studerande sja lva med hja lp av olika fra ge-
sta llningar och praktiska verktyg kan komma 
till slutledningar inom naturvetenskaper. 
Slutma let a r en doktorsavhandling 

Elever och studerande vet la ngt mer a n vad 
de sja lva inser. Med hja lp av ledande fra gor 
och enkla praktiska verktyg skall de sja lva 
kunna dra slutsatser om hur olika fenomen/
reaktioner inom naturvetenskaper fungerar. 
Detta kan ibland inneba ra att det blir omva -
gar, men allt de sja lv fa tt ha rleda stannar 
ba ttre i minnet och o kar fo rsta elsen.  Forsk-
ningen a r en aktionsforskning baserat pa  min 
egen undervisning i kemin ba de pa  gymnasiet 
och 7-9. 

Caroline Ingo 

 

Studera Starkt! 

la sa ret 2020-21 

Vasa o vningsskolas gymnasium a r ett av nio 
gymnasier som deltar i ett forskningsprojekt 
som leds av Folkha lsans Forskningsenhet. 
Årbetsteamet deltar i fem utbildningsdagar i 
positiv psykologi/pedagogik under va ren och 
ho sten 2020. Studera Starkt a r en kurs i till-
la mpad positiv psykologi som erbjuds gymna-
siestuderande under la sa ret 2020-21. Kursen 
ger verktyg fo r o kat va lbefinnande,  fo rba tt-
rad studiefo rma ga och fo rma ga att hantera 
stress. Kursinneha llet delas in i 5 moduler: 
personliga styrkor, va rderingar och priorite-
ring, positiva ka nslor, mindset och resiliens 
samt medveten na rvaro och avslappning. 

Mikael Lax, Elisabeth Norrme n, Thomas Fri-
man, Kicki Ha ggblom, Ånne Uppga rd, D-C 
Blusi. 

 

Tuetaan yhdessa /Samundervisning 

La sa ren 2018-2019 och 2019-2020 

Fo rela sningar (FPV: Christel Sundqvist och 
Kristina Stro m) fo r kollegiet pa  Vasa o vnings-
skola. Samundervisningssekvenser (utvalda 
specialla rarstuderande) under GP praktiken 
va ren 2019, vilka under samma praktikperiod 
va ren 2020 uto kades till att alla specialla rar-
studerande samundervisar med klass- och 
a mnesla rarstuderande. Studiebeso k 

Inom ramen för koor-

dineringen av Utbild-

ningsstyrelsens inter-

nationaliseringsprojek

t på svenska gjordes 

ett förberedande 

studiebesök vid lärar-

utbildningen och 

universitetsskolor i 

Trondheim, Norge. 

Från v. Johanna Bo-

näs, Andreas 

Sundstedt, värden 

Ingrid Stenøjen och 

Huseby Universitets-

barneskoles represen-

tant Anne Guldberg 

Hansen och koordina-

tor Erik Amundsen. 

Foto: BK. 
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(specialla rare fra n Vasa o vningsskola) till 
Sirkkala skola och Turun normaalikoulu i feb-
ruari 2020. 

Maria Ro nn-Liljenfeldt, Maj-Len Ro nnqvist, 
Susanna Stenbacka, Lena Grahn-So derstro m, 
Elin Lo nnkvist och Sofia Mietala 

 

Tutorprojekt 

Tutorla rare 2017-2020, spra ktutor 2019-
2020 

Nationella satsningar pa  kollegialt la rande. 
Vasa o vningsskola har dels egna tutorla rare 
och har dels fungerat som anso kningsorgani-
sation fo r regionala tutorkoordineringspro-
jekt som CLL i praktiken handhaft. 

Jan Ålin, Lars Broman, Ånnika Lassus 

 

UNESCO ÅSPnet 

-31.12.2020 (anso kt om fo rla ngning) 

Genom att vara med i na tverket omsa tter sko-
lorna i praktiken FN:s och Unescos program 
och riktlinjer:  skolorna fra mjar genom sin 
verksamhet uppna endet av ma len fo r FN:s 
Ågenda 2030. Skolorna deltar i genomfo ran-
det av Unescos strategier och program fo r 
utbildning, vetenskap, kultur och kommuni-
kation och genomfo r ÅSPnet-skolna tverkets 

strategi 2014 - 2021. Skolorna fungerar som 
fo rso ksskolor fo r nya tankar och innovativa 
angreppssa tt genom sin undervisning, verk-
samhetskultur och de projekt som de genom-
fo r. De tilla mpar ocksa  i undervisningen Une-
scos material och utnyttjar god praxis sinse-
mellan. Med hja lp av Unesco ÅSPNet  skolna t-
verket kan man i skolorna reagera pa  globala 
fra gor och ta upp aktuella a mnen till diskuss-
ion, sa  att barnen och de unga har ba ttre fo r-
utsa ttningar att fo rsta  en allt mer komplice-
rad va rld med o msesidiga beroendefo rha llan-
den. 

F-gy 

Årbetsgrupp bildas info r la sa ret 2020-2021 

 

Utbyte Tanzania 

La sa ret 2020-2021 

Increase understanding for social, ecological 
and cultural sustainability. 

Studerandeutbyte med ett engelskspra kigt 
gymnasium i Dar es Salaam. Å ven ett finskt 
gymnasium i Tavastehus deltar i utbytet med 
gymnasiet i Dar es Salaam. 

Mats Borgma stars, Henrik Lindgre n 

 

Inom projektet 

IDEMO är ämnes-

övergripande 

undervisning i 

fokus. Från Vasa 

övningsskolas 

sida är Anders 

Fransén starkt 

involverad i pro-

jektet. I mars 

kunde ämneslä-

rarstuderande 

träffa och reso-

nera kring temati-

ken med gymna-

siets lärarkår. 

Foto: AF. 
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VIP-na tverket -Utveckling av styr- och service-
na tverken fo r kra vande sa rskilt sto d 

2018-2020 

Årbetsgruppen som arbetar med fra gor kring 
elever som inte ga r i skola har som ma lsa tt-
ning att bl a  kartla gga hja lpmedel som finns/
a r under utveckling fo r att ba ttre kunna fo rsta  
de bakomliggande orsakerna till problematisk 
skolfra nvaro, att arbeta fo r att skolsamfundet 
och va rdnadshavarna ska kunna sto da dessa 
elever pa  ba sta sa tt m.m. 

Projektets medlemmar sammankommer 2-3 
ga nger per termin och har medlemmar fra n 
olika yrkesgrupper inom Vasa stads grundla g-
gande utbildning, VO S samt socialva rden i 
Vasa stad. 

skolkurator Camilla Åhlroth-Enlund 

https://vip-verkosto.fi/vip-natverket/ (Fo r 
mer info om det riksomfattande VIP-
na tverket) 

 

O vis i ro relse 

la sa ret 2019-2020 

Projektets ma l a r att etablera en ro relsefra m-
jande verksamhetskultur i gymnasiet och 
o kad medvetenhet hos samtliga akto rer om 

betydelsen av en ro rligare livsstil fo r inla r-
ning och va lbefinnande. 

Vi arbetar gemensamt fo r en fysiskt aktiv 
verksamhetskultur: studerande, la rare, a m-
nesla rarstuderande och o vrig personal. Å ven 
va rdnadshavarna a r viktiga medakto rer i pro-
jektet. Digitaliseringen av undervisningen 
kra ver kompensatoriska a tga rder i form av 
fo rba ttrad ergonomi och ro relsepauser som 
en naturlig del av skolvardagen. Delaktighet 
garanteras genom ro relsecoachernas aktiva 
medverkan i projektet. Grundpelarna fo r pro-
jektet a r motionsgla dje och gemenskap, del-
aktighet och va lbefinnande. Gymnasiets pro-
jekt O vis i ro relse inleddes under la sa ret 2019
-20 tack vare finansiering fra n RFV och va r 
stra van a r att under la sa ret 2020-21 fo rsta rka 
effekterna av projektet och skapa kontinuitet 
i verksamheten. 

Thomas Friman, Diane-Christine Blusi, Elisa-
beth Norrme n, Ånn-Charlotte So derman 

 

O vningsdaghem 

1.9.2019-31.12.2020/30.6.2021 

Ma let med projektet a r att samla erfarenheter 
och utveckla modeller fo r praktikna tverk och 
handledarutbildning fo r utbildningen till la -

Syster Theresa från 

Daar es Salaam, 

Tanzania, på besök i 

oktober. Här tillsam-

mans 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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rare inom sma barnspedagogik vid Å bo Åka-
demi. 

VO S har tva  representater i projektets refe-
rensgrupp. VO S har deltagit i att fo rverkliga 
ma lsa ttningen genom att medverka i studie-
beso k fo r att samla erfarenhet och genom 

kunnande i att genomfo ra praktik pa  en o v-
ningsskola. VO S erfarenhet kring handledning 
kommer projektet till stor nytta. 

Bernt Klockars och Elisabet Backlund-
Ka rjenma ki 

NY HEMSIDA 
Tisdagen den 11 februari publicerades Vasa 

o vningsskolas nya hemsida pa  den bekanta 

adressen www.abo.fi/vos. Fo r oss i administ-

rationen som jobbat med den olika intensivt i 

tva  a rs tid var det en milstolpe. Den finskspra -

kiga och den engelskspra kiga versionen publi-

cerades en ma nad senare. 

Formatet fo r den nya hemsidan a r detsamma 

som va r moderorganisation Å bo Åkademis 

hemsidor, vilka fo rnyades va ren 2018.  

En utga ngspunkt i skapandet av de nya hemsi-

dorna har varit att informationen da r a r mer 

eller mindre statisk med uppdatering ho gst 

ett par ga nger per a r, eftersom dagsaktuell 

info ga r ut via andra kanaler. En annan ut-

ga ngspunkt har varit att materialet som hel-

het beho ver vara mindre omfattande, texterna 

kortare och bildmaterialet rikligare.  

Fotografierna pa  de nya hemsidorna a r hu-

vudsakligen tagna av en lokal fotofirma, Vilja 

Media Åb. De kompletteras senare med eget 

bildmaterial. 

Ett speciellt tack till IT-pedagog Åndreas 

Sundstedt som koordinerat ombyggnaden. BK 
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Den regering landet fick sommaren 2019 av-

slutade en flera a r la ng period med fryst uni-

versitetsindex. Detta innebar att ocksa  o v-

ningsskolorna fick en allma n resurso kning. 

Fo rutom den allma nna resurso kningen inne-

bar o kat elevantal ho sten 2018 tilla ggsresur-

ser i budgeten 2020 – fo rdro jningen a r 1,5 a r. 

Fo r att optimalt utnyttja de o kade resurserna 

lanserades tva  sa rskilda satsningar. 

O vislyftet 

Under oktober-november 2019 fick Vasa o v-

ningsskolas personal komma med fo rslag till 

vilken utrustning som borde skaffas eller rus-

tas upp och vilket undervisningsmaterial som 

borde bytas ut, uppdateras eller nyanskaffas 

och som normalt inte ryms inom budgetra-

marna. Rektorerna gick i december igenom 

o nskema len och na stan allt kunde motiveras 

och godka nnas.  

I budgeteringsskedet ra knade vi med ca 

30.000 euro fo r O vislyftet, men i sluta ndan 

steg summan till ca 100.000 euro. En del av 

anskaffningarna gjordes pa  2019 a rs sida. 

Na gra exempel pa  utrustning och material 

som skaffats inom ramen fo r O vislyftet a r sy-

maskiner, cirkelsa g, labbutrustning, musik-

studioutrusning, bildkameror och dro narka-

mera, datorer och la splattor, mixerbord, ljud-

utrustning och rida er till festsalarna, inneban-

dyrink, gymnastikredskap, litteratur, bra dspel 

och licenser.  

La sa rets tema a r ”Ha llbart la rande” och da r-

fo r har vi alldeles speciellt va rnat om hante-

ringen av avlagd utrustning och avskrivet 

material. Ett tack riktas till alla involverade. 

En extra satsning som denna kra ver ta lamod, 

tid och energi fo r att fa  fram alternativ, offer-

ter och sla  fast ko pet. 

O vis forskar 

Den andra satsningen innebar bo rjan pa  

forskningsfo rsta rkning bland personalen vid 

Vasa o vningsskola. Personalen erbjo ds i janu-

ari tja nstledigt med lo n under en veckas tid 

fo r att fo rfatta en forskningsplan och da rmed 

kunna so ka sig in pa  doktorandprogrammet 

vid Å bo Åkademi. De som siktar pa  att dokto-

rera kan delta i forskarutbildningen pa  tja ns-

tetid under la sa ret 2020-2021. Fyra nya per-

soner ur personalen finns med i doktorand-

programmet pga detta. Tre doktorerar fra n 

fo rut. BK 

 

SÄRSKILDA SATSNINGAR 

Övislyftet gjorde det 

möjligt att förnya 

utrustning som be-

hövs i undervisning-

en. Inom kemin öns-

kade man förnya en 

analysvåg, kalori-

metrar, byta ut gas-

brännare till elektro-

brännare och skaffa 

magnetomrörare 

med värme, för att 

nämna några exem-

pel. Foto: Vilja Me-

dia 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 fo r en ha llbar framtid. Fo r-

ma gan att delta, pa verka och bidra till 

en ha llbar framtid a r en av de sju nyckelkom-

petenserna som inga r i la roplanen och som 

starkt betonas i skolans va rdegrund. Begrep-

pet ha llbarhet illustreras ju ofta med barna-

ha nder som ha ller upp va r planet och med det 

klara budskapet att jordens hopp ligger hos 

barn och unga. Det inneba r  i fo rla ngningen 

att ett stort ansvar la ggs ocksa  pa  skolan. En 

av de centrala uppgifterna ma ste vara att 

ma ngsidigt uppmuntra eleverna till att bygga 

ett mera ha llbart samha lle. Det blir en utma-

ning fo r la rarna och fo r hela skolsamfundet, 

da  den traditionella la robokskunskapen inte 

la ngre ra cker till som ka lla fo r ett sa dant ha ll-

bart la rande.  

Vad a r da  ha llbart la rande och hur ska det 

behandlas i skolans praktik? Det a r fra gor 

som vi har dryftat, planerat och praktiserat 

under detta la sa r. Agenda 2030 – FN:s globala 

ma l fo r ha llbar utveckling har fungerat som 

sto d och grund da  skolans la sa rstema fo r-

verkligats.     

Det har ga llt att fa  ha llbart la rande att ga  ihop 

med den osa kra framtid som vi precis nu le-

ver i. Fo r de flesta a r den fo rgivettagna vanan 

och sa kerheten en fundamental byggsten fo r 

att skapa trygghet inom och mellan oss. Visst, 

det a r en utmaning att ge eleverna tro pa  

framtiden och att de kan ka nna sig trygga, 

inte ra dda. Det a r ocksa  en del av det ha llbara 

la randet att o va mo tet med det ofo rutsedda, 

att se mo jligheter och att lo sa problem som 

saknar facit i en la robok.  

”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...”  

Folkskolans fader Uno Cygnaeus (1810-1888) ut-

gick i sin tanke också från barnet: den bästa lekt-

ionen är den där läraren talar mindre än eleverna. 

Rektorerna besökte under hösten Jyväskylä Univer-

sitet där vi fick möjlighet att posera i Cygnaeus 

talarstol. Foto: BK.  

Loris Malaguzzis dikt ”De hundra spra ken” 

beskriver fint den syn pa  kunskap och peda-

gogik som bygger pa  vikten av att uppmuntra 

elevernas nyfikenhet, problemlo sningsiver, 

uttrycksmo jligheter och att o va alla sinnen 

under la randeprocessen. Dikten lyfter bety-

delsen av att undervisningen utga r fra n hel-

heter och sammanhang samt fra n elevernas 

nyfikenhet och egna forskningsintressen. I 
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ningen va xte fram. Eleverna fungerade ocksa  

som provpublik na r pja sen spelades i va r fest-

sal. Syftet med TIU a r pedagogiskt. Ma let a r att 

kombinera teaterkonst och ett sa dant ha llbart 

la rande som va cker fra gor och nyfikenhet 

kring tematiken. I det efterarbete som ingick i 

programmet lyfte man fram spra klig och visu-

ell kommunikation i den digitala va rlden pa  

ett sa dant sa tt att det gynnar elevernas mo j-

ligheter att navigera i den digitala va rlden, da r 

kritiskt ta nkande, konsekvenser och respekt 

utgo r viktiga byggstenar. 

Flera av va ra samarbetsparter under la sa ret 

har i sin verksamhet uppma rksammat ett hel-

hetsta nkande som sta r i samklang med sko-

lans la sa rstema och la roplanens sju kompe-

tenser. 

Under ho stens mo rkaste ma nad november 

fick vi av Pro Artibus ta emot och inviga 

konstverket Kunskapens ka lla som a r gjort av 

konstna ren Ida Koitila. Konstverket som lyser 

upp trappuppga ngen intill Kyrkoesplanadens 

inga ng passar fint ihop med la sa rstemat 

”Ha llbart la rande”. Som sto d fo r elevarbetet 

kring Kunskapens ka lla har Pro Artibus i sam-

ra d med konstna ren utarbetat ett pedagogiskt 

material med en la rarhandledning som skri-

vits med la roplanen fo r den grundla ggande 

utbildningen i Finland i a tanke. Skolan hade 

tillsammans med konstna ren och Pro Artibus 

planerat fortsatt elevarbete med temat ”Lager 

pa  lager kring kunskapens ka lla” under va ren. 

Tyva rr kom coronaviruset att la gga ka ppar i 

hjulet, men vi a terkommer kring temat i ho st. 

Man ser ofta hur barn stannar upp vid kun-

skapens ka lla fo r att beundra den och fo rund-

ras o ver alla de sna ckor som Ida Koitila sam-

lat och fo revigat som en del i konstverket. Det 

har varit ett rent no je att fa  samarbeta med 

Ida och personalen vid Pro Artibus. 

#NOFILTER var ett TIU-projekt (Teater i 

Undervisningen), som behandlade aktuella 

teman som makt, pa verkan, sanning och ytt-

randefrihet pa  internet och IRL. Va ra elever i 

a rskurserna 7-8 fick mo jligheten att samar-

beta med regisso ren Nina Dahl da  fo resta ll-

a rsbera ttelsen fa r du ta del av exempel pa  

teman och ha ndelser da r eleverna underso -

ker, lo ser problem, skapar och kritiskt tolkar, 

da  enheternas la rare i a rskurserna F-6 och 

a mnesla rarna i a rskurserna 7-9 delar med sig 

av la sa rets erfarenheter.   

Jag va ljer att avsluta citatet fra n Malaguzzis 

dikt ha r eftersom dikten fortsa tter med att 

beskriva hur barnet under uppva xten bero vas 

nittionio av de hundra spra ken. Sa  har det 

kanske varit. Jag vill tro att va r skola idag 

uppmuntrar barnens alla spra k. Det a r min 

o vertygelse att vi just i alla dessa hundra 

spra k hittar nycklarna till det ha llbara la ran-

det!  

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki,  

rektor grundla ggande utbildning 

SAMARBETSPARTNER 

Elever begrundar kunskapens källa. Foto: EBK. 
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Pop-Up Heureka beso kte skolan 

med vetenskapsshowen ”Spa n-

nande spa nning” i februari. I sam-

arbete med Svenska kulturfonden 

vill vetenskapscentret Heureka o ka 

intresset fo r naturvetenskaper 

bland barn och unga. Via satsning-

en hoppas man kunna inspirera 

svenskspra kiga barn och unga att 

nappa pa  vetenskap och teknologi 

och sto dja en mera fenomenbase-

rad undervisning i naturveten-

skapliga a mnen. Va ra digitala elev-

agenter agerade som va rdar under 

de tva  dagar showen visades fo r 

alla skolans elever. 

#NOFILTER ”Livet i den digitala världen snurrar fort och sanningen om AleXis lever sitt eget liv”. Foto: EBK. 

Heurekas pop up-show. 

Foto: EBK. 
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Vår modersmålslärare och doktorand Katrina 

Åkerholm presenterade litteraturdidaktiska forsk-

ningsperspektiv under PISA-lärarmötet. Foto: EBK.  

PISA - Ofta riktas blickarna mot skolan da  

elevernas fo rsa mrade prestationer i internat-

ionella PISA-literacy test rapporteras. Obser-

vera att PISA inte ma ter skrivfa rdigheter, 

endast la sning i vardagslivet. Hur ska vi fo rsta  

PISA-resultaten om sjunkande la sfa rdighet? 

var rubriken fo r ett la rarmo te kring PISA och 

la skunnighet som ordnades i februari i samar-

bete med Fakulteten fo r pedagogik och va l-

fa rdsstudier vid A bo Akademi. Professor Ria 

Heila -Ylikallio belyste inledningsvis de sen-

aste resultaten. Vid tillfa llet medverkade la -

rarna fra n a mnesgruppen - Svenska och litte-

ratur med didaktisk inriktning - fo r en dis-

kussion om Hur fo rsta  resultaten i PISA-

literacy? Vid mo tet exemplifierade och inspi-

rerade la rarna och forskarna med egen pa -

ga ende forskning inom litteraturdidaktik, 

skrivsto ttning och skrivpedagogik samt a m-

neso verskridande kollaborativa forsknings-

projekt. Vi tror att vi med hja lp av forskning 

kan skapa la ngsiktig fo rsta else och fo r skolan 

tilla mpbar och ha llbar kunskap. Till detta till-

fa lle var a ven la rare fra n Borgaregatans skola 

inbjudna. 

Riktlinjerna fo r bedo mningen fo r den grund-

la ggande utbildningen har fo rtydligats och 

anvisningarna fo r genomfo randet av bedo m-

ningen har preciserats av Utbildningsstyrel-

sen under la sa ret. Arbetet med att definiera 

kunskapskraven och fo rtydliga riktlinjerna 

gjordes i samarbete med ba de la rare och fors-

kare. Grundskolans rektor och prorektor An-

nika Lassus deltog i flera rundabordsdiskuss-

ioner som ordnades av Utbildningsstyrelsen i 

anslutning till revideringsarbetet av bedo m-

ningskapitlets gemensamma del. Annika Las-

sus och Sandra Bernas har da rtill deltagit i det 

a mnesvisa kriteriearbetet fo r la roa mnena 

finska och modersma l och litteratur pa  Ut-

bildningsstyrelsen. Det reviderade bedo m-

ningskapitlet lanserades nationellt i februari 

och fo ljdes av en revidering av den skolvisa 

la roplanen vid o vningsskolan. Det skolvisa 

arbetet underla ttades av att vi varit aktiva 

inom o vningsskolornas na tverk eNorssi och 

att vi fa tt mo jlighet till insyn och pa verkan i 

det nationella revideringsarbetet. Det nya 

kapitlet Bedo mning av elevens la rande och 

kunnande i den grundla ggande utbildningen 

tas i bruk i augusti 2020 efter att skolans di-

rektion och fakultetsra det faststa llt det. 

HÅLLBAR SKOLUTVECKLING 

”Syftet med bedömningen är 

att 

- handleda och sporra eleven i 

studierna och att utveckla 

elevens förutsättningar för själv-

värdering (formativ 

bedömning). 

- definiera i vilken mån eleven 

har uppnått målen som ställts 

upp för läroämnena (summativ 

bedömning).” 

Ur Läroplansgrunder för den 

grundläggande utbildningen 
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Skolans uppgift a r att uppra ttha lla och fo ra 

vidare ha llbara och trygghetsskapande tradit-

ioner. La sa ret inleddes med att vi utlyste skol-

fred, som del av det a rliga landsomfattande 

projektet. Det ordmoln som finns fo revigat i 

skolan och som har en central roll i va r a rsbe-

ra ttelse a r en del av det va rdegrundsarbete 

som kopplades till a rets skolfredsarbete. 

A rets nationella skolfredstema var ”Vi tar an-

svar”. 

Skolans ho stfest fo r de la gre a rskurserna, som 

ordnades i samarbete med fo ra ldrafo rening-

en, har en viktig sammanla nkande funktion 

mellan skolan och hemmen. Hit ho r ocksa  

Hem och skola dagen och Alla hja rtans dag da  

fo ra ldrafo reningarna bjuder alla barn, va rd-

nadshavare och personal pa  morgonma l. 

Under a rets mo rkaste ma nad december firade 

vi i skolan Finlands sja lvsta ndighet. Da  var det 

eleverna i a rskurs 9 som traditionellt repre-

senterade skolan vid sja lvsta ndighetsmottag-

ningen i Stadshuset som stadsdirekto r Tomas 

Ha yry bjo d pa . 

Decembermo rkret lystes ocksa  upp av a rets 

Lucia, Laura Borgma stars fra n klass 8c. Hon 

kom med ljus, solidaritet och hopp fo r elever 

och personal i grundskolan och fo r persona-

len i A bo Akademi i Vasa. Programmet bestod 

HÅLLBARA TRADITIONER 

av dikter och traditionella julsa nger. Musikla -

rare Johnny Sandsten hade i a r skrivit Lucia-

rap som framfo rdes av Venla Klockars till-

sammans med skolans ko r. 

Föräldraföreningen ansvarade traditionellt för korv-

grillningen under höstfesten. Foto: EBK. 

Årets lucia 

Laura Borg-

mästars 

med följe. 

Foto: EBK. 

”Sankta Lu-

cia framför 

oss står  

mitt i decem-

ber hon kom-

mer vart år. 

Ljusets furs-

tinna på vå-

ran jord 

bjuder oss 

alla till du-

kade bord.” 

Ur Luciarap 
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Till julens traditioner ho r ocksa  att vi kommer 
iha g skolans pensionerade personal genom 
att bjuda pa  jullunch och inbjuda till skolans 
julfester. Det a r alltid lika givande att fa  byta 
na gra ord med de personer som genom a ren 
arbetat pa  skolan och betytt mycket fo r sko-
lans 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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Eleverna lärde sig vika julhjärtan 

och julstjärnor av alla de slag 

tillsammans med Gun Jakobs-

son. Foto: EBK. 

Flera av va ra pensionerade la rare hoppar 
ocksa  in som vikarier under la sa ret. Tidigare 
ledande rektor Gun Jakobsson beso kte skolan 
och handledde eleverna i a rskurserna 5-9 i 
konsten att vika origami till julen. 
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Julfest firar vi på grundskolan i två om-

gångar. Först i tur är F-6 och sedan följer 

festen för eleverna i årskurserna 7-9 till-

sammans med gymnasiet. Foto: EBK.  

Rektorsgruppens påskhälsning i soci-

ala medier påsken 2020, då alla 

elever och lärare jobbade på di-

stans. Foto: Andreas Sundstedt. 
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Under la sa ret som ga tt har va ra elever delta-

git i olika evenemang och tillsta llningar. Un-

der ho stterminen ordnade Yle MGP 2020. 

MGP a r en sa ngta vling fo r barn som gillar att 

sjunga, skriva la tar och dro mmer om att sta  

pa  scen. I a r deltog fyra av va ra elever i den 

grundla ggande utbildningen i ta vlingen. Asta 

Sharma fra n a rskurs sex och Valter Klockars 

ELEVER I MEDIA 

fra n sjuan deltog med la ten ”Jag klarar mig 

sja lv”. De vann hela ta vlingen! Det var me-

ningen att Asta och Valter skulle upptra da pa  

stafettkarnevalen men da  den inhiberades 

gjordes en ”Fo ljarnas musikvideo” pa  en ny 

la t, ”Det ordnar sig”, av Valter och Asta. 

https://arenan.yle.fi/1-50520366 

Höger: Följarnas musikvi-

deo, skärmdump från 

Svenska Yle. 

Nere: Valter och Asta som 

båda går i Vasa övnings-

skola vann Melodi Grand 

Prix-tävlingen i oktober 

2019. Foto: BK. 
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ELEVKÅREN F-6 

Klasserna i F-6 har demokratiskt valt en elev 

som representerat den egna klassen i elevka -

rens styrelse. Syftet med elevka rsverksamhet-

en a r att va cka elevernas intresse fo r att ut-

veckla den egna skolan. Representanten har 

framfo rt den egna klassens a sikter och disku-

terat i klassen aktuella a renden som behand-

lats i elevka ren. Under la sa ret 2019–2020 har 

elevka ren arbetat med bland annat fo ljande 

fra gor:  

- Det a r trivsamt i va r skola, att fra mja en po-

sitiv verksamhetskultur  

- Hur kan vi bidra till en ha llbar utveckling? 

- Deltagit i matmo ten 

- Hungerdagsinsamlingen  

- Skolans ordningsregler   

- Timplanen och lekoteket   

 

Styrelsen har sammankommit ungefa r en 

ga ng i ma naden. 

Elevkårsstyrelsen F-6 2019-2020  

F-1a Leon Alanen (Ester Lo fqvist)  

1-2b Linn Latvala (Hannes Grane r) 

1c Adrian Helsing (Melwyn Charles) 

1-2eng Minna Still (Aaron Ehnlund) 

1d Wilmer Tidstro m 

2a Odin Wikstrand (Mila Westermark) 

2c Lea Nordberg (Oscar Peltoniemi) 

3a Mollie La ngskog 

3-4b  Vanja Ga dda (Anton Moberg) 

3c Ronja Bjo rkstro m (Nea Hokkanen) 

3-4eng Alina Klemets 

4a Oscar Nylund (Casimir Broman) 

4c Carsten Mutiganda (Ines Seikkula) 

5a Miro Granqvist  

5-6c Tuva Bergman (Liam Ga dda) 

5-6eng Neema Hintermeyer (Kenneth Valen-

cia-Martinez) 

6a Tiki Torrkulla (Tuva Nylund) 

  

Som handledande la rare fo r F-6 fungerade 

Fred Holmsten.  

 

 

 

 

Elevkårsstyrelsen 

f-6. Foto: Fred 

Holmsten. 
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ELEVKÅREN 7-9 

Elevka rsstyrelsen vid Vasa o vningsskola 7-9 

har detta a r funderat mycket pa  elevernas 

va lma ende. Vi har via olika medier och under-

so kningar fa tt ho ra om hur “da ligt” va ra ung-

domar ma r. Elevka rsstyrelsen ha ller till viss 

del med om detta . Elevka rsstyrelsen har ord-

nat olika aktiviteter fo r att pigga upp skolvar-

dagen och go ra den mer omva xlande. Bland 

annat sa  har Elevka rsstyrelsen ordnat inne-

bandyturnering mellan klasserna. Discot som 

EKS ordnade fo r va ra egna elever i 7-9 var 

mycket uppskattat. Ett annat stort tema som 

Elevka rsstyrelsen har satsat mycket tid pa  a r 

skolans utmaning med “klimatsmart mat”. 

Eleverna har va ldigt olika a sikter om skolans 

mat och temat va ckte ho gljudda debatter pre-

cis som det ska.  

Elevdemokrati a r viktigt. Det a r viktigt att det 

finns ett forum da r eleverna kan och fa r tycka 

till i fra gor som ro r dem sja lva. Det a r en fro jd 

att fa  diskutera och ta del av va ra ungas a sik-

ter och funderingar. Jag a r sa ker pa  att flera 

av eleverna i a rets Elevka rsstyrelse kommer 

att vara ledande aktiva pa verkare inte bara 

detta la sa r utan ocksa  i framtiden. Som ordfo -

rande fo r elevka rsstyrelsen har i a r varit 

Venla Klockars. Ellen Norrback har varit re-

presentant i Vasa stads ungdomsfullma ktige 

och i skolans direktion. 

Stina Ahlmark, elevka rens handledande la -

rare 

Elevkårshandledning på distans. Foto: Frank Ahl-

mark. 

Elevkå-

rens 

styrelse 

2019-

2020. 

Foto: 

Airaksi-

nen. 
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Elevka rens 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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Va rterminen 2020 inleddes traditionsenligt 

och gick av bara farten fram till mitten av 

mars da  skolorna i Finland 18.3 o vergick till 

MINNEN FRÅN DISTANS-

UNDERVISNINGSPERIODEN 

Inför distansundervisningen fick 

alla elever i hela grundskolan lära 

sig Zoom. Foto: EBK. 

undervisning pa  distans fo r att fo rhindra 

spridningen av coronaviruset. Pa  mycket kort 

tid kunde va ra la rare och elever o verga  till 
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Ovan: Vår digitala utrustning 

möjliggjorde en bra distansun-

dervisning. Foto: EBK. 

Nedan: Under distansundervis-

ningsperioden hämtade ca 100 

elever matpaket från skolan. 

Foto: EBK 

 

distansundervisning, mycket tack vare att vi 

ba de tekniskt och pedagogiskt redan var duk-

tiga pa  den digitala pedagogiken och da rmed 

va l fo rberedda. Under tiden fo r distansunder-

visning, fram till 14.5, stra vade vi aktivt efter 

att via sociala medier informera om la rarnas 

arbete och hur ma nskliga mo ten mo jliggjor-

des via videokonferensprogrammet Zoom. 

Va ra la rare delade ocksa  sina goda erfaren-

heter via sociala medier, bland annat pa  FB-

gruppen ”Distansundervisning i Svenskfin-

land”. 

Distansundervisningsverktyget Zoom fungerade 

fantastiskt. Annika Lassus i full fart med distans-

undervisning. Foto: EBK. 
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Den 14.5 va lkomnade vi alla tillbaka till sko-

lan med flaggan i topp. Da  o vergick skolorna 

igen till na rundervisning. A terga ngen till sko-

lan innebar en hel del planering da  direktiven 

fra n Utbildnings- och kulturministeriet samt 

Institutet fo r ha lsa och va lfa rd (THL) a lade 

skolorna att sa kersta lla den fysiska distansen 

och intensifierade krav pa  hygien. Detta inne-

bar att eleverna i a rskurserna 7-9 kom att 

avsluta skola ret i gymnasiets tre byggnader sa  

att sjuorna undervisades i Lyceibyggnaden, 

a ttorna i Culturum och niorna i Spektrum. 

Va ra gymnastiksalar delades in med mellan-

va ggar till stora klassrum. La rarna uppmana-

des att tilla mpa utomhuspedagogik i den ut-

stra ckning det var mo jligt. Lunchen servera-

des i klassrummen och rastarrangemangen 

omorganiserades fo r att inte fo r ma nga elever 

skulle vara utomhus samtidigt. I F-6 hade ele-

verna sina klassla rare varje lektion tillsam-

mans med en a mnesla rare, specialla rare eller 

elevassistent. I a rskurserna 7-9 hade klasser-

na samma klassrum varje lektion medan a m-

nesla rarna cirkulerade. 

Va rterminens ha ndelser har pa mint oss i sko-

lan om hur viktigt det a r att vara flexibel och 

o ppen fo r det oka nda. Fo rma gan att ta nka om 

och nytt utanfo r la dan a r en viktig kunskap. 

Pippis bevingade ordspra k ”Det har jag aldrig 

provat fo rut, sa  det klarar jag helt sa kert” har 

 

Ovan: Eleverna i årskurs 3 har matematik 

utomhus. Nedan: Tillval i årskurs 8 på gymnasiets 

gårdsplan. Foton: EBK. 

ÅTERGÅNG TILL NÄRUNDERVISNING 

la nge funnits som min iPads startsida. Ord-

spra ket pa minner mig om det vinande kon-

ceptet att alltid se mo jligheter framom hinder. 

Tillsammans klarar vi av det mesta! 

Elisabet Backlund-Kärjenmäki, rektor 
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Sedan ett antal a r tillbaka a r 

va rt skolbibliotek Biblican 

ihopkopplat med Vasa 

stadsbiblioteks databas, men i 

en sluten enhet. I och med att 

VO S a r ansluten till Vasa 

stadsbibliotek sa  go rs alla 

bokla n med ett och samma 

biblioteksla nekort. Biblioteket 

a r bemannat alla skoldagar. 

Under la sa ret har eleverna i f-6 

regelbundna biblioteks-

la netider. A K 7-9 har beso kt 

Biblican vid behov. 

Under la sa ret har en del av 

skolans personal presenterat en 

bra bok pa  skolbibliotekets 

instagramkonto under 

hashtaggen #bokselfie. 

Lagom till jullovet drog 

”bibbagruppen” i ga ng julens 

la sutmaning fo r elever och 

personal. Mest la sta sidor hade 

klass 3a. 

Va rens planerade temavecka, 

info r pa sk fick tyva rr inhiberas 

pa  grund av skolsta ngningen. 

BIBLICAN, VÅRT SKOLBIBLIOTEK 

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. 

BIBLICAN BOKTIPSAR 
Under vintern tipsade Biblican via na gra per-

soner om boktips. Boktipsen publicerades pa  

Biblicans instagramkonto. 

Nya pedagogiska spel till-

gängliga i Biblican. Foto: EBK 
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En skola som jobbar mot mobbning. 

Vi arbetar fo r ett positivt skolklimat och skol-

trivsel. I en skola da r alla trivs a r det fo rebyg-

gande arbetet mot mobbning viktigt.  KiVa-

skola a r ett finla ndskt a tga rdsprogram mot 

mobbning. Programmet har utvecklats vid 

A bo universitet. Flera studier konstaterar att 

KiVa tillho r de mest effektiva programmen 

som anva nds fo r att fo rebygga mobbning. 

Med hja lp av programmet vill vi minska och 

fo rebygga fo rekomsten av mobbning i va r 

skola. 

La rarna har informerats om KiVa teamets 

verksamhet och om teamets medlemmar un-

der la rarmo ten och fo ra ldrarna har informe-

rats under fo ra ldramo ten. Under klasstimmar 

behandlar klassansvariga la rare KiVa pro-

grammet tillsammans med eleverna. Med 

hja lp av den a rliga situtationskartla ggningen 

kan skolan la sa rsvis fo lja upp skolans mobb-

ningssituation och se resultaten av arbetet 

mot mobbning. 

KiVa teamets huvudsakliga uppgift a r att ut-

reda mobbning. KiVa teamet har fo ljt pro-

grammets riktlinjer fo r hur det specifika ut-

redningsarbetet med enskilda mobbningsfall 

skall sko tas och efterbehandlas. Som sto d fo r 

arbetet har teamet utga tt fra n Vasa o vnings-

skolas handlingsplan mot mobbning och kra n-

kande sa rbehandling. Eleverna fa r informat-

ion om KiVa-teamet, deras arbete och hur 

man kontaktar dem via bland annat klassla -

rarna och klassfo resta ndarna. I a rskurserna f-

6 finns kamratsto djare bland eleverna i a rs-

kurserna 3-6 vars uppgift a r att hja lpa KiVa-

teamet i deras jobb.  I a r har teamet i f-6 be-

sta tt av Minna Rimpila , Henrik Friberg och 

Martina Wilhelms. I a k 7-9 a r det Joel Stor-

ga rd, Tommy Nordman och Sandra Bernas 

som har jobbat i teamet. 

KiVa-teamets medlemmar deltog i utbildning-

en ”Mobbningsprevention” som ordnades av 

Centret fo r livsla ngt la rande vid A bo Akademi 

under november 2019 fo r att uppdatera sina 

kunskaper och fa  insyn i antimobbningsverk-

samhet runtom i landet. 

KIVA SKOLA  

Foto: EBK. 
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Tutorlärarna finansieras av Utbildningsstyrelsen. 

Tutorla rarna har aktivt deltagit i tutorla rar-

na tverken och samverkat med andra tutorer i 

Svenskfinland. A ven representanter fo r na t-

verket Fyren, tutorer och spra ktutorer samla-

des fo r en tra ff vid Utbildningsstyrelsen fo r 

att diskutera gemensamma ha llpunkter och 

fo r att effektivera samarbetet nationellt.  

Tutor- och Fyrenmöte på Utbildningsstyrelsen med 

undervisningsråd Maj-Len Engelholm. Foto: EBK. 

I januari ordnade tutorla rarna ett expertbe-

so k pa  skolan med namnet ”Thinglink – en 

bild bera ttar mer a n tusen ord”. Experten 

Aleksi Komu deltog i skolans verksamhet un-

der en skoldag. Han ordnade workshops pa  

finska och engelska fo r olika ma lgrupper; 

ba de fo r elever och la rare. Under dagen fick 

elevgrupper i grundskolans olika a rskurser 

TUTORLÄRARE OCH ELEVAGENTER  

Lars Broman har fungerat som tutorlärare för 

grundutbildningen sto rsta delen av la sa ret 

och Annika Lassus har fungerat som tutor-

la rare i spra k med fokus pa  a rskurserna 1–2. 

Tutorla rarna har haft mo jlighet att samverka 

med varandra och da rfo r ocksa  smidigt delat 

god praxis, nya insikter och sett nya mo jlig-

heter fo r utvecklingsarbete.  

Till tutorla rarens uppgifter ho r att hja lpa kol-

leger och elever att anva nda digitala verktyg i 

undervisningen. Under a ret har tutorla raren 

ansvarat och utbildat skolans digitala elev-

agenter tillsammans med Bothnia Learning 

Hub. De har la rt sig anva nda olika digitala 

verktyg och hja lpmedel som bl.a. skolans 

molntja nster, applikationer pa  iPad och pro-

grammering i Scratch med hja lp av Makey 

makey. Na gra elevagenter var dragare av en 

workshop inom “O vis delar”, da r de fo revi-

sade en del applikationer pa  iPad. 

Utifra n skolans uppdaterade IT-strategi an-

svarade tutorla raren fo r att sammansta lla de 

digitala verktyg, program och applikationer 

som  eleverna i de olika a rskurserna och 

la roa mnena anva nder. Denna sammansta ll-

ning gjordes fo r att synliggo ra och mo jliggo ra 

en ma ngsidig utveckling av elevernas digitala 

kompetens. Grunden till Vasa o vningsskolas 

IT-strategi har lagts av den IKT-arbetsgrupp 

som fungerar inom o vningsskolornas na tverk 

eNorssi. Tutorla raren a r skolans medlem i 

denna arbetsgrupp. 

Tutorla rarverksamheten i spra k har satt fo-

kus pa  att tillsammans med spra kla rare ver-

balisera och synliggo ra inneha llet i den revi-

derade la roplanen i spra k fo r a rskurserna 1–

2. Diskussionerna har ocksa  fo rts med sikte 

pa  en progression i elevernas fortsatta spra k-

studier i de ho gre a rskurserna. Gemensamma 

arenor fo r mo ten kring spra kundervisning a r 

viktiga fo r den kollegiala samsynen och fo r 

utvecklingsarbetet. Att dela god praxis bland 

kolleger uppskattas.  
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mo jlighet till praktiskt arbete i bland annat 

bildkonst och modersma lsinriktad finska med 

Aleksi. A ven skolans elevagenter fick delta i 

ett skolningstillfa lle. Till eftermiddagens 

workshop bjo ds a ven la rarutbildare, la rarstu-

derande och nejdens tutorla rare in.  Thinglink 

implementeras som verktyg bland annat i 

na gra finskagrupper fo r att dokumentera och 

synliggo ra pa ga ende elevarbeten. Bekanta dig 

ga rna med ytterligare mo jligheter att anva nda 

Thinglink pa  deras hemsida https://

www.thinglink.com/ 

Tutorlärare Aleksi Komu fortbildade lärare och 

elever i att använda appen Thinglink. Foto: AL. 

Elevagenterna 

Under va rterminen 2019 utbildades en grupp 

elevagenter fo r att kunna bista  la rare och stu-

derande med den digitala tekniken i klass-

rummen. Verksamheten a r en del av projektet 

Bothnia Tutors 2.0 som finansieras av Utbild-

ningsstyrelsen. Eleverna har med ja mna mel-

lanrum fa tt vidareutbildning och getts mo jlig-

heter att fo rdjupa sina kunskaper. 

Under la sa ret 2019-2020 fortsatte de flesta 

elevagenter fra n fo rra la sa ret, sa  detta la sa r 

har alla klasser i a k 3-7 elevagenter, tillsam-

mans finns det 24 elevagenter. 

Projektet stra var till att pro va pa  olika former 

fo r elevagentsverksamhet. Elevagenterna har 

tillsammans med Anna Wulff fra n Bothnia 

Tutors 2.0 och Lars Broman undervisats i 

olika digitala verktyg och hja lpmedel som bl.a. 

anva ndningen av skolans molntja nster, appli-

kationer pa  iPad och programmering i Scratch 

och med hja lp av Makey makey. 

I januari hade vi beso k av Alexi Komu fra n 

Thinglink. Han drog en workshop fo r elev-

agenterna, da r de fick la ra sig grunderna i hur 

Thinglink fungerar fo r att sedan introducera 

applikationen i sina klasser. 

Vetenskapscentret Heureka var pa  beso k hos 

oss i bo rjan av februari med en Pop-up veten-

skapsshow da r temat var elektricitet. Elev-

agenterna var pa  plats som va rdar fo r evene-

manget. 

Typiska uppgifter fo r elevagenter a r att hja lpa 

till med lo senord och inloggningar da  en klass 

bo rjar anva nda ett nytt program eller fo rklara 

hur till exempel en la rplatta kan anva ndas 

ifall la raren o nskar hja lp. 

Elevagenterna a r med helt frivilligt. De har 

varit intresserade av att la ra sig nya saker och 

de har varit till stor hja lp i va r skola.  

 

Tutorlärare Aleksi Komu. Foto: AL. 

Digiagenterna in action. Foto: AL. 
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KLUBBAR 

Klubbverksamheten i skolan a r en ma ngsidig 

fritidsverksamhet utanfo r lektionstid. Verk-

samheten i skolan sto der pa  ett ma ngsidigt 

sa tt barnens och de ungas delaktighet. Elever-

na fa r bekanta sig med olika fritidsaktiviteter, 

tilla mpa det de la rt sig i skolan, delta i kreativ 

verksamhet och ka nna gla dje och uppleva att 

de lyckas. Vi har utvecklat va r klubbverksam-

het i samarbete mellan hemmen och skolan 

via fo ra ldrafo reningarna i F-6 och 7-9. Da  

klubbarna planeras go rs det i samarbete med 

elevka rerna i F-6 och 7-9. Va ra klubbar leds 

av skolans egna la rare, av va ra elevassisten-

ter, fo ra ldrar och av ett flertal specialister 

inom olika omra den. 

 Klubbar årskurserna 1-6 

Hållbart pyssel med Emily Gichuhi som klubble-

dare. Foto: EBK. 

Ma nga av eleverna i a rskurs 1-2 deltar i den 

popula ra finska-klubben som a r den klubb 

som ordnas fo r de allra minsta da  de eleverna 

ofta deltar i Eftis. Under ho sten och va ren har 

Joachim Welroos, som ocksa  a r va r elevassi-

stent, lett klubbar fo r eleverna i a rskurserna 3

-6 i huslig ekonomi. Eleverna har la rt sig go ra 

mellanma l och enkla matra tter.  I va r har fo r-

a ldern Emily Gichuhi ha llit klubben Ha llbart 

pyssel da r kreativ a tervinning varit ma let. Va r 

datala rare Ulf Thors har ha llit klubb i pro-

grammering. Tack vare va ra internationella 

studerande kan vi erbjuda olika spra k- och 

kulturklubbar. I a r har vi bland annat erbjudit 

klubbar i spanska och tyska samt en klubb i 

japansk kultur. 

Klubben i japansk kultur med  bl.a origami. Nedan 

trana i origami. Foto: EBK. 
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Klubbar årskurserna 7-9 

Vid skolstart fick alla  elever pa  a k 7-9 ge fo r-

slag pa  vilka klubbar som de skulle vara in-

tresserade av. Pa  basen av elevernas o nske-

ma l erbjo ds ett varierande utbud av klubbak-

tiviteter. Pa  ho stterminen hade eleverna mo j-

lighet att delta i fo ljande: Musik/ Band klubb 

med Mathias Granfors, Matklubb med Jo-

hanna Ho gholm, Pysselklubb med Maria Fja ll-

stro m, Debatt- och litteraturklubb med Jo-

hanna Kronqvist och Ung Fo retagsamhet med 

Stina Ahlmark.  Info r sja lvsta ndighetsmottag-

ningen ordnade Valeria Simonova en klubb 

fo r eleverna i a rskurs 9 da r de fick bekanta sig 

med estonomyrket. 

Smink med Simonova. Foto: EBK. 

Pa  va ren fortsatte Musik/Bandklubben med 

Mathias Granfors. Uto ver den ordnades 

Spanskaklubb med Lia Go mez. O vriga alterna-

tiv som skulle erbjudas var Hejarklacksklub-

ben info r stafettkarnevalen, Friluftsklubb 

med Eva Ramstedt, Maker klubb med Kasper 

Hiltunen och och Smink- och frisyrklubb med 

Valeria Simonova info r 9:ornas va rbal, men 

pa  grund av distansundervisningen inhibera-

des va rens klubbalternativ.  

Elisabet Backlund-Kärjenmäki och Pamela 

Backholm 

 

Klubben ”Julgodis” var så populär 

att den gick i flera omgångar. Foto: Johanna 

Högholm (alla bakverk) 
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Röda, gula, svarta studenthalare med skolans logo 

införskaffades och väntar nu på nästa års stafett-

karneval. Foto: EBK. 

STAFETTKARNEVALEN SOM INTE BLEV AV 

I va r var det planerat att Stafettkarnevalen 

skulle ordnas i Vasa men tyva rr blev Stafett-

karnevalens organisationskommitte  tvungen 

att fatta beslut om att Stafettkarnevalen fo r 

fo rsta ga ngen pa  60 a r inhiberas i enlighet 

med regeringens direktiv. I sta llet utlyste man 

en ”ramsta vling” fo r hejarklackarna.  

Det ka ndes sa rskilt trist fo r a rets elever som 

fo rberett hejarklacken extra mycket under 

a rets kompetensvecka. Elevgruppen hade pla-

nerat och inhandlat ”studenthalare” som alla i 

hejarklacken skulle ba ra och man hade skrivit 

hejarklacksramsor, o vat in koreografi och var 

taggade fo r att ta upp kampen i hejarklacks-

ta vlingen som skulle ordnas pa  hemmaplan. 

Lyckligtvis hann gruppen upptra da i samband 

med kompetensveckans avslutningsma ssa. Ni 

som inte fick njuta av deras framtra danden 

kan ta del av fotokavalkaden i a rsbera ttelsen. 

Nedan finns ocksa  na gra ramsor man hade 

fo rberett. 

Hejarklacksträningar. Foto: EBK. 
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Melodi: YMCA 

 

Ö-V-I-S 

Vi vinner här o nu 

 

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 

 

Melodi: We Will rock you 

 

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 

Melodi: Ali Ali Ali 

 

Ali Ali Ali Hej Hej Hej 

——— 

Ali Hej 

——— 

Ali Ali Ali Hej Hej Hej 

 

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: Kamsa 

 

Nu Övis, nu Övis, nu ger ni allt 

ni har 

Ni springer, ni springer o hem vi 

guldet tar 

 

Nu Övis, nu Övis, ta o gör oss 

stolta nu 

Vi hoppas, vi hoppas att vinna-

ren blir du 

 

Ni har tränat hela långa våren 

Så uppfyll nu ert mål (Je-Je) 

Nu visar ni, hela Svenskfinland 

Vad vi i Övis kan… 

 

Refräng: 

Vi är alla här t il lsammans, 

springa, svettas o heja o skrika 

för alla  

Vi finns här för varandra, alltid 

peppar o skrattar  

O hjälper dig upp igen! 

 

Melodi: Huvud, axlar, knä och 

tå 

 

Vasa  Öv is  sp r inger  hå r t , 

springer hårt 

Övis springer i mål, i mål 

Övis vinner i år 

Vasa  Öv is  sp r inger  hå r t , 

springer hårt 

Melodi: Emil i Lönneberga 

 

Nu ska jag berätta varför Övis 

int förlorar 

V i  ä r  vä ld ig t  s to ra  och  v i 

springer jättesnabbt  

Tappar aldrig pinnen för vi övar 

väldigt noga 

Träningskläder på sig och håret 

upp i tofs 

  

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  

 

Vi är dom svarta (yeah) 

O ganska smarta (yeah) 

Vi tänker vinna (yeah) 

O int försvinna 

Shabooja, Sha Sha, Shabooja 

Rolecall  

 

Vi är dom gula (yeah) 

Men inte fula (yeah) 

Ja vi ska heja (yeah) 

O vi ska slaya 

 

Shabooja, Sha Sha, Shabooja 

Rolecall  

 

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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Under veckorna 43 till 46 gjorde jag min a m-

nespraktik i 2ac. Under de fyra veckor jag till-

bringade i klassen undervisade jag i moders-

ma l da r vi pratade om bilderboken och skrev 

egna bilderbo cker i Bookcreator. Vi bo rjade 

med att la sa olika bilderbo cker varefter vi 

bo rjade planera va r egen bilderbok. Bilderna 

till bilderboken tog vi i Vasklotskogen under 

en utedag i novemberslasket. I klassen la rde 

eleverna sig att anva nda programmet 

Bookcreator. Bilderbo ckerna hade ett mjukis-

djur som huvudperson och under hela min 

praktik bodde mjukisdjuren i skolan. Efter 

na gra veckor blev bilderbo ckerna klara och vi 

hade en bilderboksfest da r alla fick la sa upp 

sin bilderbok a t en klasskompis. Eleverna 

la rde sig att skriva spa nnande och roliga bil-

derbo cker med hja lp av iPaden. 

Under min praktikperiod pratade vi ocksa  om 

kroppen. Vi ritade blodomloppet pa  ma nni-

skokroppar som eleverna pysslat i bildkonst. 

Vi dansade ocksa  en blodomloppsdans vilket 

var omtyckt. Under na gra lektioner la rde vi 

oss namnen pa  kroppens olika organ. Vi spe-

lade memory, byggde ihop torsodockan, ri-

tade matspja lkningssystemet och kollade en 

film om hur bajs blir till. Eleverna la rde sig 

KLASSLÄRARSTUDERANDE PÅ ÄMNES-

PRAKTIK 

vad som finns inne i va r kropp och hur maten 

vi a ter fa rdas genom kroppen.  

Det var fyra la rorika veckor ba de fo r mig som 

blivande klassla rare och fo r eleverna som 

la rde sig massor! 

Emma Snellman 

Klassslärarstuderande samplanerar undervisning. Foton: EBK  
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Under detta la sa r gjorde a ter igen en stor 

grupp utbytesstuderande sin praktik vid va r 

skola.  

Under ho stterminen var det 23 studerande i 

praktik varav 11 fortsatte med en andra prak-

tik pa  va ren. Va rens nya kull var ta nkt att bli 

12 studerande men p g a koronarestrik-

tionerna kunde inte fyra studerande fra n USA 

komma. Totalt handlade det om 43 praktikpe-

rioder a 5 studiepoa ng som utfo rdes under 

la sa ret. 

La nder som representerades i a r var Sverige, 

Danmark, Tyskland, Schweiz, O sterrike, Spa-

nien, Andorra, Frankrike, Slovakien, USA,  Ja-

pan och Mexico. 

Under s k Culture Days kunde eleverna fa  ta 

del av dessa la nders kultur och spra k. Stu-

derande undervisade fra mst pa  sitt moders-

ma l under dessa kulturdagar. Undervisningen 

i klasserna gjordes vanligtvis pa  engelska. 

I slutet av november kom Kazuko Kashiwagi 

med en grupp studerande fra n Osaka Kyoiku 

Universetet i Japan. De stannade i tre dagar 

och undervisade pa  engelskalinjen. Kazukos 

beso k har blivit en tradition och a r alltid lika 

uppskattat. 

Under ho sten hade vi beso k fra n t ex Tsuru 

University i Japan och Fatima Obaid fra n Ve-

ritas Learning Circle i Pakistan. 

Va rens beso k blev inhiberade. Det skulle ha 

varit beso k fra n Polen, Belgien, Frankrike och 

Storbritannien.  

Heimo Oksanen 

UTBYTESSTUDERANDE OCH 

INTERNATIONELLA BESÖK 

 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. 
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About our experience in Vasa o vningsskola: 

Assistantship. 

We, Lí a 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 mu-

sical “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 first-

hand 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 pro-

ceed. Also after the morning classes we plan-

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 en-

riching experience. We feel very lucky to have 

lived this experience and very grateful for the 

given opportunity.  

Lí a Go mez Domí ngues,  Radhika Velaz Lo pez 

INTERNATIONELLA ELEVASSISTENTER  

Lía Gómez Domíngues   and  Radhika Velaz López 

present Cultural Days at Övis delar II on Wed 

March 11th. Photo: EBK.  
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Föräldraföreningen vid 7-9 har 

som ma l att aktivt arbeta fo r ett 

gott samarbete mellan hemmen 

och skolan. Vi vill fra mja en funge-

rande dialog och skapa ett aktivt 

na tverk da r fo ra ldrarna spelar en 

viktig roll, ba de i kontakten till sko-

lan men a ven till andra fo ra ldrar.  

Under la sa ret 2019-2020 har vi 

uppdaterat fo reningens stadgar 

samt bytt namn pa  fo reningen fra n 

Hem och skola i Vasa r.f till Hem 

och skola vid Vasa o vningsskola a k 

7-9 rf. Stadgarna som varit med 

a nda fra n 1975 uppdaterades till 

de standard stadgar som Hem och 

skola fo rbundet erbjuder sina medlemsfo r-

eningar.  

Pa  Hem och skola dagen bjo d fo reningen pa  

morgonma l a t elever, fo ra ldrar och skolans 

personal. Ett tillfa lle som blivit tradition och 

som a r mycket uppskattat av alla.   

Efter ett ka mpigare la sa r 2018-

2019 da  fo reningens framtid stod 

pa  spel valdes pa  ho sten en ny sty-

relse och denna ga ng var intresset 

sto rre. Tyva rr sta lldes alla plane-

rade evenemang under va ren in pa  

grund av koronavirusepidemin. 

Men vi kan se fram emot dem pa  

ho sten ista llet. 

Fo reningen sto der aktivt elevka ren 

och skolans va nelevsverksamhet, 

bl.a. genom att ge ekonomiska bi-

drag men a ven i konkreta former 

som exempelvis olika typer av 

klubbar.  

Bli a ven du medlem i va r fo rening. A ven om 

va ra barn ga r i ho gstadiet och ka nns stora nu 

a r det viktigt att fo ra ldrarna a r med och enga-

gerar sig i deras skolga ng. Tillsammans kan vi 

skapa den guldkant som ger extra gla dje i 

skoltillvaron.  

Tina Storsjö, ordförande 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 7-9 

Vid Hem och skola dagen i september bjöd föräld-

raföreningen 7-9 elever, vårdnadshavare och per-

sonal på morgonmål och i samband med alla 

hjärtans dag i februari bjöd föräldraföreningen i F-6 

på morgonmål. Foto: EBK. 

Föräldraföreningarna vid Vasa övningsskola har en 

egen Facebooksida, där man kan följa med hän-

delser. Foto: EBK. 



 

72 

Grundskolans elevva rdsgrupp sammankom-

mer ungefa r en ga ng i ma naden fo r att be-

handla olika typer av fra gor som bero r fo re-

byggande elevva rdsarbete i skolan. Ho stter-

minen inleddes med att gruppens medlem-

mar informerade och diskuterade trestegs-

sto d och hantering av oro fo r elev med kolle-

ger och elevassistenter i mindre grupper. Ut-

ga ende fra n diskussionerna reviderade elev-

va rdsgruppen schemat fo r hur man ga r till-

va ga vid oro fo r elevens la rande eller skol-

ga ng. Som ordfo rande och ansvarig fo r arbe-

tet inom grundskolans skolspecifika elev-

va rdsgrupp under la sa ret 2019 - 2020 funge-

rade prorektor Annika Lassus. Gruppen har 

besta tt av rektor Elisabet Backlund-

Ka rjenma ki, prorektor/elevhandledare Pa-

mela Backholm, specialla rarna Lena Grahn-

So derstro m, Elin Lo nnkvist, Maria Ro nn-

Liljenfeldt (ho stterminen 2019), Susann Ka-

lander (va rterminen 2020), Sofia Mietala, Su-

sanna Stenbacka och kurator Camilla Ahlroth-

Enlund, psykolog Emilia Kronqvist och skol-

ha lsova rdare Karin A gren-Hakala. 

Tarja Paikkala, koordinator fo r ha lsofra m-

jande i Vasa stad, presenterade resultaten 

fra n THL:s (Institutet fo r ha lsa och va lfa rd) 

nationella underso kning Ha lsa i skolan fo r 

la rarna och elevva rdspersonalen 8.1.2020. 

Underso kningen genomfo rdes bland eleverna 

i a k 4–5 och 8–9 va ren 2019. Resultaten del-

gavs senare under va ren a t ba de elever och 

va rdnadshavare i olika sammanhang. 

Foto: Annika Lassus. 

Enheten fo r ha lsofra mjande i Vasa genom-

fo rde under la sa ret ett projekt “Vi bryr oss” i 

alla la gstadieskolor fo r elever i a k 3 och va rd-

nadshavare. I va r skola ordnades temakva llen 

“Vi bryr oss” i januari fo r elever i a k 3–4 och 

deras va rdnadshavare. Under kva llen diskute-

rades elevernas ma ende/ha lsosamma lev-

nadsvanor, rusmedel, och sociala medier/

ska rmtid. Sakkunniga i de olika grupperna var 

skolans ha lsova rdare, Anton Plogman fra n 

Nykterhetsfo rbundet och Olli Kari fra n Man-

nerheims barnskyddsfo rbund. Ba de barn och 

fo ra ldrar deltog aktivt i programmet. 

ELEVVÅRD  

Tarja Paikkala hade analyserat resultaten i senaste 

Hälsa i skolan-enkät. Foto: EBK. 
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Det var planerat att temafo rmiddagen “Pa  tal 

om droger” fo r eleverna i a k 7 samt en fo ra ld-

rakva ll med inbjudna fo rela sare skulle arran-

geras i mars, men detta blev tyva rr inhiberat 

p g a coronaepidemin.  

Vasa o vningsskola har tagit det av Barna-

va rdsfo reningens fo rebyggande skolverksam-

het Vi i klassen (VIK). Ma lsa ttningen med VIK 

a r att sta rka elevernas och personalens va l-

ma ende i fo rskolor och a rskurserna 1–

6 samt att o ka trivseln i fo rskole- och skolmil-

jo n. Verksamheten finansieras av STEA.  

Ledarna Jennifer Dalgren och Mikaela Lervik 

har dragit VIK fo r a rskurserna 2, 3 och 4 i 

sammanlagt sju klasser. Klasserna har haft ett 

mediumpaket vilket inneba r sex lektioner 

varav tva  lektioner ha lls av klassla raren. Lek-

tionerna ho lls en ga ng i veckan under en sex 

veckors period. Under tra ffarna har man be-

handlat teman som respekt, ka nslor, styrkor 

och va nskap. Eleverna har fa tt jobba enskilt, i 

par, i mindre grupper och som helklass.   

En stor del av lektionerna gick ut pa  

att ge eleverna mo jlighet att sa ga sin 

a sikt med motivering. Detta har genomfo rts 

med hja lp av olika pa sta endeo vningar, fyra-

ho rnso vningar och linjeo vningar. Da  

skulle eleverna ta sta llning till olika pa sta en-

den, o va pa  att uttrycka sin a sikt och se att 

andra tycker olika om olika saker och att det 

a r okej att ha olika a sikter. En annan viktig del 

i VIK a r respekt. I klasserna har vi ocksa  syn-

liggjort begreppet respekt och dess inne-

bo rd, att alla har ra tt att fa  respekt men ocksa  

skyldighet att visa respekt. Vi har konstaterat 

att vi alla go r misstag ibland, men att man sa  

ofta som mo jligt fo rso ker visa respekt fo r 

varandra.    

Eleverna har varit aktiva, ivriga pa  att dela 

med sig av sina a sikter. Deras egna utva rde-

ringar visar att de tyckte att lektionerna varit 

roliga.    

Elever i a rskurs 9 har deltagit i Next level 

workshops tillsammans med Jennifer och Mi-

kaela. Under workshopparna har man disku-

terat framtiden, va lma ende, sja lvka nsla och 

va rderingar. Eleverna har tagit sta llning till 

olika pa sta enden och diskuterat olika teman 

med varandra. Responsen fra n eleverna har 

varit bra och de flesta har varit no jda med 

verksamheten.  

Under tre veckor pa  ho sten fick eleverna i 

a rskurs 8 delta i olika workshops under elev-

 

Jennifer Dalgren och Mikaela Lervik besökte klas-

ser inom ramen för VIK.  
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handledningslektionerna med temat psykiskt 

va lma ende. Syftet med workshopparna 

var att erbjuda ungdomarna teoretisk kun-

skap och praktiska o vningar som bero r psy-

kisk ha lsa – oha lsa och att sa nka tro s-

keln fo r att tala om psykisk ha lsa och oha lsa 

samt go ra va rdtja nster mer la ttillga ngliga. 

Projektets syfte a r ocksa  att ge kamratsto d a t 

unga och skapa gemenskap och ge ungdomar 

verktyg fo r att kunna tala om hur man 

ma r. Exempel pa  teman fo r workshopparna 

var ka nslor, sja lvka nsla, psykisk ha lsa och 

gruppbildning. Projektet drogs av Anna Ha -

kans fra n fo reningen FinFami, Anna tra f-

fade eleverna klassvis 3 ga nger.  

 

I februari-mars arrangerade Vasanejdens fo r-

ening fo r mental ha lsa en Min Grej-grupp 

inom projektet Ma  bra i skolan. I denna grupp 

deltog na gra elever fra n a k 4–6 och tra ffarna 

ordnades en ga ng per vecka i skolans utrym-

men. Teman fo r tra ffarna var bl. a. sja lvbild & 

sja lvka nnedom, prestationsa ngest och relat-

ioner. 

En grupp elever fra n a rskurserna 7–9 deltog i 

elevva rdsgruppens mo te pa  skolan en efter-

middag i januari. De bera ttade om klassernas 

diskussioner, om det som de uppskattar och 

deras utvecklingsfo rslag.  

 

Elevvårdsteamet. Foto: Airaksinen. 
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Skolhälsovården 

Under la sa ret har Karin A gren-Hakala funge-

rat som skolha lsova rdare och Annika Utter-

Andtfolk som skolla kare. Liksom tidigare a r 

har verksamheten fokuserat pa  det fo rebyg-

gande ha lsova rdsarbetet. Alla elever har kom-

mit pa  ett ha lsobeso k och vid de omfattande 

ha lsogranskningarna i a rskurserna 1, 5 och 8 

har a ven va rdnadshavare deltagit. En nyhet 

fo r la sa ret har varit att ha lsova rdaren ha llit 

en ha lsotimme om goda levnadsvanor med 

alla treor info r deras ha lsobeso k. Det var po-

sitivt med rikliga diskussioner i klasserna 

under ha lsotimmen. En av skolha lsova rda-

rens uppgifter a r ocksa  att va rna om elever-

nas psykiska ha lsa och ma ende. Samarbetet 

med andra inom elevva rden a r viktigt fo r att 

alla sa fa  den hja lp de beho ver. 

Kurator och psykolog 

Under la sa ret 2019–2020 har Camilla Ahlroth

-Enlund varit skolkurator och Emilia 

Kronqvist skolpsykolog fo r hela grundskolan, 

F-9.    

Fo r ba de kuratorn och skolpsykologen har 

sto dsamtal, mo ten och samtal med fo ra ldrar 

varit centrala arbetsformer. Samarbete med 

ba de skolpersonal och olika instanser utanfo r 

skolan har varit en viktig del av arbetet. Lekt-

ioner har ha llits i olika klasser, ba de i fo rebyg-

gande och korrigerande syfte. Kuratorn har 

haft trivselsamtal med de flesta elever i a rs-

ELEVHÄLSOTJÄNSTER 
kurs 7, som en del av det fo rebyggande arbe-

tet. Fo r skolpsykologen har ett av de mest 

centrala tyngdpunktsomra dena varit psykolo-

giska utredningar.    

Kuratorn och skolpsykologen har varit pa  

skolning med den amerikanska psykologen 

Ross W. Greene som fo rela ste om hur man 

fo rebyggande och i samarbete med elever kan 

arbeta med utmanande beteende. En skriftlig 

sammanfattning av fo rela sningen har delats 

med de andra i skolans personal. Andra skol-

ningar detta la sa r har varit bl a Stress och 

problematisk skolfra nvaro, Nationella dagar 

fo r elev- och studerandeva rd och O sterbot-

tens elevva rdsdag.  

Skolpsykologen har under la sa ret delta-

git i datainsamlingen till ett forskningsprojekt 

vid Helsingfors universitet. I forskningspro-

jektet underso ks hur finlandssvenska barn 

presterar i rikssvenska psykologiska test och 

syftet a r att skapa forskningsbaserade rekom-

mendationer fo r testning av finlandssvenska 

barn. Skolkuratorn har deltagit i tva  olika ar-

betsgrupper: dels inom det nationella VIP-

nätverket (na tverk fo r kra vande sa r-

skilt sto d), i Vasas grupp fo r arbete kring ele-

ver som inte ga r i skola, och dels inom pro-

jektet Hållbarhet som ledord, i en under-

grupp med representanter fra n flera olika 

o sterbottniska kommuner, som fokuserar pa  

goda modeller fo r bemo tande av utmanande 

beteende i skolan.    

SPECIALUNDERVISNING 
Specialundervisningen har under la sa ret fort-

satt att sto dja elever med ma nga olika slag av 

sto dbehov. La sa rets tema “Ha llbart la rande” 

har genomsyrat arbetet och gett fokus pa  de 

omra den som a r centrala fo r specialundervis-

ningen. Arbetssa tten har varierat och resur-

serna har fo rdelats sa  ma ngsidigt som mo jligt. 

Fokusomra den i undervisningen oberoende 

a mne har varit differentiering och ett spra k-

utvecklande arbetssa tt. Vi har a ven fokuserat 

pa  arbetssa tt som hja lper eleverna att upp-

ta cka och bli medvetna om sitt la rande samt 

att sja lva hitta en aktiv och sja lvreglerande 

roll i sin kunskaps- och fa rdighetsutveckling.   

Lena Grahn-So derstro m, Elin Lo nnkvist, Ma-

ria Ro nn-Liljenfeldt (ho stterminen 2019) och 

Susann Kalander (va rterminen 2020) har fun-

gerat som specialla rare i F-6 och Sofia Mietala 

och Susanna Stenbacka i 7–9.   

Kurser som specialla rare deltagit i har bland 

andra varit Bega vade barn och ungdomar, 

Spra ksto djande verksamhet i skolan, DigiPep-

digital fortbildning, Elevva rdens ABC, Skol-
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fra nvaro, En va lma ende skola fo r alla, Sto tta 

ma ngfalden! - Svenska som andra spra k och 

specialpedagogiska perspektiv, Pa  spa ret - En 

la rstig fo r alla och Elev- och studerandeva rds-

dagen. Under ho sten 2019 tra ffades Vasa 

stads specialla rare och skolpsykologer fo r att 

diskutera gemensamma riktlinjer fo r arbets-

fo rdelningen mellan specialla rare och 

skolpsykologer. Under la sa ret har specialla -

rarna a ven haft beso k av specialla rarstu-

derande fra n Tyskland samt specialla rarstu-

derande fra n Go teborgs Universitet. Syftet 

med beso ken var att observera specialunder-

visningen i Vasa o vningsskola.  

Det pilotprojekt (Vi sto der tillsammans – Tue-

taan yhdessa ) kring samundervisning som 

inleddes va ren 2019 tillsammans med FPV 

fick en fortsa ttning under va rens praktikpe-

riod, den ha r ga ngen i en mera omfattande 

form. Kristina Stro m och Christel Sundqvist 

ho ll en kompletterande fo rela sning fo r kolle-

giet och Christel fo r klass- och specialla rarstu-

derande fo r att fo rbereda alla pa  uppla gget. 

Alla specialla rarstuderande fick denna ga ng 

mo jlighet att samundervisa med klass- och 

a mnesla rarstuderande i syfte att sta rka sam-

undervisningens roll i specialla rarutbildning-

en. Skolans o verga ng till distansundervisning 

mitt under praktikperioden ledde till att vissa 

samundervisningssekvenser inte kunde ge-

nomfo ras i klass. Info r va rens praktikperiod 

a kte flera specialla rare till A bo fo r att fa  inspi-

ration och ta del av hur man i Sirkkala skola 

och Turun Normaalikoulu fo rverkligar sam-

undervisningen. 

I F-6 har Matilda Bystro m, Emilia Friis, Lena 

Granback, Olga Granby, Sara Karlsson, Karo-

liina Leiponen, Ann-Helen Omars, Ann-Helen 

Revahl,  Andreas Sundin och Joakim Welroos 

varit elevassistenter och i 7–9 har Maria Lag-

stro m fortsatt arbetet som elevassistent.  

A ven civiltja nstgo raren Adam Stefansson 

Ho gna s deltog under en kortare tid pa  ho st-

terminen 2019 i fo rverkligandet av specialpe-

dagogikens ma lsa ttningar. AL 

Ett gäng glada och pigga elevassistenter. Foto: Pontus Särs. 
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UTVÄRDERINGAR 2019-2020 

Nationella centret för utbildningsutvärde-

ring, NCU (KARVI) 

Skolorna i Finland deltar a rligen i flera omfat-

tande utva rderingar. Under la sa ret har Nat-

ionella centret fo r utbildningsutva rdering 

informerat om resultaten fra n underso kning-

ar vi deltagit i. I september beso kte Jan Hell-

gren och Carola A kerlund ett la rarmo te fo r att 

bera tta om va ra La rresultat i finska i a rskurs 

6 och Hantering av tva  och flerspra kigheten. 

Man kan bekanta sig med underso kningarna i 

NCU:s publikation Grundla ggande utbildning i 

fokus – Aktuella utvärderingsresultat för fin-

landssvenska skolor 

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/

KARVI_T1219.pdf 

Skolans la rare har deltagit i utva rdering av 

utkastet till fo reslagna kriterierna fo r slutbe-

do mningen i grundla ggande utbildning. Man 

kan bekanta sig med denna publikation (pa  

finska) 

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

KARVI_0720.pdf 

 

PISA  

PISA (Programme for International Students 

Assessment) a r OECD-la ndernas gemen-

samma forskningsprogram som producerar 

information om utbildningens niva  och resul-

tat samt om inla rning som sker utanfo r skolan 

i en internationell referensram. 

I PISA utva rderar man vart tredje a r kunskap-

erna i matematik, naturvetenskaper och la s-

fo rsta else hos ungdomar i a ldern 15 a r. I 

underso kningen utreds hur va l 15-a ringar 

beha rskar nyckelfa rdigheter med tanke pa  

framtiden, vilka faktorer som pa verkar dessa 

fa rdigheter samt hur fa rdigheterna utvecklas 

med tiden. I PISA utreds a ven attityder och 

fa rdigheter som sto djer inla rningen. 

I PISA 2018 ma ttes fra mst elevernas la sfo r-

sta else. Vid ett la rarmo te i februari ho lls ett 

”seminarium” kring temat PISA och la sfa rdig-

het. Under seminariet gav forskare från Fakul-

teten fo r pedagogik och va lfa rdsstudier vid 

A A och va ra modersma lsla rare exempel pa  

aktuell forskning om litteraturdidaktik, skriv-

sto ttning och skrivpedagogik. 

 

KiVa-skola, ett åtgärdsprogram mot mobb-

ning  

KiVa-skolas kartla ggning av fo rekomsten av 

mobbning i skolan genomfo rdes inte enligt 

planerna pa  grund av Corona-krisen. En revi-

derad enka t besvarades pa  distans av elever-

na i a rskurserna 1-9 i slutet av maj. Resulta-

ten presenteras alltid info r ett nytt la sa r da  

handlingsplanen uppdateras.  

 

Skolhälsovården 

Skolha lsova rden genomfo r omfattande ha lso-

kartla ggningar i a rskurserna 1,5 och 8. 

 

Move 

Move a r ett nationellt datainsamlings- och 

responssystem avsett fo r a rskurserna 5 och 8 

i den grundla ggande utbildningen kring den 

fysiska prestationsfo rma gan. La rarna i gym-

nastik har ansvarat fo r genomfo randet av 

Move. 

 

Hälsa i skolan 

La sa ret 2018-2019 genomfo rdes den riksom-

fattande longitudinella underso kningen Ha lsa 

i skolan bland eleverna i a rskurserna 4-5 och 

8. Resultaten presenterades av koordinator 

fo r ha lsofra mjande i Vasa stad Tarja Paikkala 

vid ett la rarmo te. Skolans elevva rdsteam och 

elevka rsstyrelserna har processat resultaten. 

Fo ra ldrafo reningen i a rskurserna 7-9 plane-

rade in fo ra ldrakva llar med inbjudna fo rela -

sare kring teman ur resultaten. 

 

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_T1219.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_T1219.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/03/KARVI_0720.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/03/KARVI_0720.pdf
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TEA-viisari 

Institutet fo r ha lsa och va lfa rd (THL) genom-

fo r a rligen omfattande underso kningar fo r att 

kartla gga hur va l skolan fullfo ljer sina ma ng-

facetterade uppdrag. Resultaten finns bland 

annat pa  TEAviisari. Da r beskrivs den ha lso-

fra mjande verksamheten och hur skolorna 

na r uppsta llda resultat. 

 

Interna utvärderingar 

Uto ver de nationella och internationella ut-

va rderingarna genomfo r utva rderingar av 

olika slag ofta ga llande skolans verksamhets-

kultur. 

Va r tillho righet till A bo Akademi ma rks ocksa  

i form av de underso kningar la rarstuderande 

genomfo r i klasserna i anslutning till sina kan-

didat- och magisterstudier. I dessa underso k-

ningar deltar ba de elever och la rare. 

 

 Fotboll. Foto: EBK. 

Ämnesvisa nationella utvärderingar 

Va ra la rare i bland annat matematik och 

spra k besta ller a rligen och genomfo r nation-

ella a mnesvisa utva rderingar fo r att sa ker-

sta lla elevernas niva  i la roa mnena. 

 

Skola i rörelse 

Projektet skola i ro relse avslutades nationellt  

fo r den grundla ggande utbildningen och redo-

visades  fo r skolans del under ho sten. Pro-

jektet har mo jliggjort bland annat info rskaff-

ningar av redskap som motiverar eleverna till 

att fysiskt ro ra pa  sig mera under skoldagar-

na. 
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GRUNDSKOLAN F-6 
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NYBÖRJARENHETEN 

Alla barn som ga r i va r skola ska fa  en trygg 

och bra skolstart och vi vill att alla fa r sa  goda 

kunskaper och fa rdigheter som mo jligt. Da r-

fo r satsar vi inom nybo rjarenheten pa  att ge 

eleverna goda baskunskaper. Vi vill ocksa  

skapa en stabil och ha llbar grund fo r ett livs-

la ngt, nyfiket la rande. La sa rstemat ”Ha llbart 

la rande” a r det som genomsyrat all va r verk-

samhet. Det a r viktigt att vi alla la r oss ta an-

svar sa va l fo r va r skolga ng som fo r va rt la -

rande. Detta att ta ansvar har accentuerats 

under va rterminen na r vi alla har fa tt o verga  

till distansundervisning. Da  har det ocksa  vi-

sat sig att va ra elever i det stora hela haft de 

digitala fa rdigheter de beho vt fo r att kunna 

tillgodogo ra sig en undervisning som har helt 

andra yttre ramar a n den vi a r vana vid. 

Under la sa ret har la rmiljo erna varit ma nga 

fo r va ra nybo rjare. Vi har ha llit till i skogar, 

parker och olika idrottsarenor samt varie-

rande utrymmen inomhus, fo r att inte tala om 

de digitala la rmiljo erna. Eleverna har a ven 

tagit del av Vasa stads ma ngsidiga kulturut-

bud t.ex. genom att beso ka muse er och stads-

biblioteket. Vi hade a ven en folkmusikworks-

hop med musikerna Johanna Lo nngren och 

Marianne Maans. Da  fick eleverna bl.a. pro va 

pa  att spela kantele och fiol. 

Vi som jobbar inom nybo rjarenheten tycker 

att det a r viktigt att sta rka ka nslan av gemen-

skap bland de yngsta eleverna i skolan. Da r-

fo r har vi haft klasso verskridande verksam-

het under flera temadagar. Under den andra 

skolveckan hade vi en ”La ra ka nna dag” och 

senare under terminen var det bl.a. friidrott 

och FN:s barnkonvention som var temat. In-

fo r julen deltog vi i en internationell pyssel-

dag som planerades av va ra utla ndska stu-

derande.  

Ro relse och motorik a r na got som vi betonar 

inom va r enhet. En ga ng i veckan tra ffas en-

hetens elever och inleder dagen med en upp-

skattad ro relsestund, ”Ro ris”. Vinterva dret 

var inte riktigt pa  va r sida detta la sa r, men vi 

fick mo jlighet att beso ka ishallen na gra 

ga nger. Fo rsta ga ngen fick alla klasser under-

visning av en av juniortra narna fra n Vasa 

Sport, och det uppskattades mycket. Na gra 

klasser hann a ven utnyttja den lilla skidsno  

som fanns.  

Vi har varit ma nga i va r enhet under a ret: 121 

elever fo rdelade pa  7 klasser, la rare, assisten-

ter, medfostrare och studerande. Vissa klas-

ser samarbetar ofta kring utedagar, och i 2 ac 

har eleverna arbetat tillsammans i flexibla 

grupper o ver klassgra nserna sa  gott som hela 

la sa ret, och detta har gagnat la randet pa  

ma nga sa tt. Inom enheten har vi jobbat med 

sto rre a mneso vergripande temahelheter och 

uppta ckt olika fenomen. La randema len fo r de 

Lunchpaus i skogen på utedagen. Foto: Laura Olesen.                                     Foto: Johanna Räihä-Jungar. 
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olika la roa mnena har synliggjorts info r varje 

ny temahelhet. Exempel pa  teman har varit 

Alfons A berg, va nskap, kroppen, rymden och 

Lasse-Majas detektivbyra . 

Det ka nns ma rkligt att blicka tillbaka pa  ett 

la sa r som varit sa  annorlunda. La rare, assi-

stenter, studerande och elever jobbade pa  

som vanligt och sa  plo tsligt med bara na gon 

dags varsel drabbades va r vardag av corona-

hotet. Va ra elever hade ra tt sa  goda digitala 

fo rdigheter redan fo re corona, men varenda 

en i va r enhet har verkligen fa tt go ra stora 

digitala kliv denna va rtermin. A ven nu vill vi 

a nda  satsa pa  ”det vanliga”, na mligen baskun-

skaper och trygghet. Eleverna jobbar med 

hja lp av sina la rplattor pa  Seesaw och alla 

klasser tra ffas flera ga nger i veckan pa  Zoom, 

na got som verkligen varit va rdefullt i en tid 

som denna. Oavsett de yttre fo rha llandena vill 

vi fortsa tta att va rna om och ta hand om 

varandra. 

Läsning. Foto: Annika Lassus. 

 

Culture day. Foto: Annika Collander. 

Folkmusikworkshop. Foto: Annika Collander. 

Friidrott på Karlsplan. Foto: Annika Collander. 

Skridskoåkning med Vasa Sport.  Foto: Annika 

Collander. 
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PÅBYGGARNA ÅK 3-4 

Välmående och styrkor hos våra elever. 

I a k 3 har eleverna tva  a rsveckotimmar i re-

ligion. Enligt la roplanen presenteras religion-

ens uppdrag som att b.la sto dja den enskilda 

elevens sja lvka nnedom, sja lvaktning och ut-

veckla elevens livskompetens. Inom ramen 

fo r elevens emotionella och helhetsma ssiga 

va lbefinnande, beslo t vi i 3AC att under va r-

terminen jobba med positiv psykologi under 

den ena veckotimmen i religion. Synsa ttet 

inom positiv psykologi a r att sta rka elevens 

styrkor och goda sidor. 

Genom kontinuerligt arbete med positiv psy-

kologi kan vi, enligt forskningsresultat, sta rka 

och utveckla elevernas psykologiska resurser 

och styrkor. Vi stra var efter att o ka elevernas 

medma nsklighet, deras upplevelser av me-

ning och engagemang, samt sta rka deras fo r-

ma ga till kreativ problemlo sning vid utma-

ningar i livet. 

Eleverna fick jobba med att hitta sina styrkor 

och anva nda dem. En packe med styrkekort 

har spelat en viktig roll under lektionerna. I 

grupperna o vade eleverna sig pa  att anva nda 

styrke- och ka nslospra k. Egenskaper som 

samarbetsfo rma ga, ledaregenskaper och nyfi-

kenhet har ocksa  o vats i olika typer av par- 

och gruppo vningar. Dessutom har vi stra vat 

till att o ka elevernas tro pa  sin egen fo rma ga 

samt diskuterat fo rma gan att komma igen 

efter motga ngar. 

Martina Wilhelms och Jenny Teir 

 

Röris – glädjen i att röra på sig 

Ro ris a r ett ro relseprogram fo r barn som har 

utarbetats av Friskis&Svettis i Sverige. Folk-

ha lsan har fa tt ra ttigheter att utbilda Ro ris-

inspirato rer i Svenskfinland.  Tanken med 

Ro ris a r att det ska ge ny energi och ho ja pul-

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. 
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sen hos barnen men ocksa  tra na deras moto-

rik, kroppsmedvetenhet och koncentration. 

Man ro r sig till musik med ett fo rkoreografe-

rat program. Det a r la tt att ha Ro ris ba de inne 

och ute, sja lv fo redrar jag att vara utomhus i 

friska luften. 

Det har sedan flera a r tillbaka varit som trad-

ition fo r nybo rjarenheten (a k F-2) att ha Ro ris 

fo r hela enheten minst en ga ng i veckan. Na r 

jag bo rjade arbeta pa  Vasa O vningsskola a r 

2017 fick jag mo jligheten att ga  Ro ris 7 ut-

bildningen och har sedan dess dragit Ro ris fo r 

nybo rjarna. Att starta dagen med att fa  ro ra 

pa  sig tillsammans med andra till bra musik 

ger goda fo rutsa ttningar fo r inla rningen un-

der skoldagen. Det ha r la sa ret bo rjade jag 

fundera pa  mo jligheten att sa tta in Ro ris-

stunder fo r de a ldre eleverna ocksa . Det bo r-

jade med en Ro ris-rast fo r a k 3-6. Under 

dessa raster kom det snart upp elever till mig 

som ville o nska musik och sja lva leda dansen. 

Sa  sma ningom blev det en tradition att jag 

fo rst drar na gra danser och sen ger jag o ver 

befa let till eleverna och flyttar mig sja lv till 

gruppen som dansar med. Gla djen man ser 

hos eleverna och som man ka nner sja lv under 

dessa pass ga r inte att beskriva med ord. 

Efter sportlovet satte vi a ven in en till Ro ris-

stund. Nu blev det fo r a k 3-4. Eleverna i a rs-

kurserna 3-6 bo rjar alltid morgonen med tva  

lektioner som endast skiljs a t av en fem minu-

ters fo rflyttningsrast. Ro ris-stunden blev in-

Till vänster: 3AC på cykeltur i Vasklotskogen Foto: 

Martina Wilhelms 

Nere: Aktiviteter i salen. Foto: Martina Wilhelms.   

Bildkonst i 3A. Foto: Martina Wilhelms. 
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satt pa  en sa dan och da  kniper vi a ven na gra 

minuter av den andra lektionen. Tanken var 

att ge eleverna mo jligheten att ro ra pa  sig och 

sta rka deras studiefo rma ga. De klasserna i a k 

3–4 som haft mo jlighet har kommer ut pa  en 

Ro ris-stund en ga ng i veckan. 

Vi vill bidra till en skola i ro relse och ge ele-

verna mo jlighet att ka nna gla djen i att ro ra pa  

sig! 

Pia Kilkanen 

 

Möjlighet till kulturupplevelser 

Fra n Vasa stads sida har man under la sa ret 

erbjudit kulturaktiviteter fo r elever. Museipe-

dagog Zara Hinders har informerat om gui-

dade tillfa llen eller pedagogiska program som 

ordnats vid na got av stadens muse er och vid 

Tikanojas konsthem. En mo jlighet att fa  kul-

turen att flytta in i klassrummet a r att la na 

kappsa ckar! De inneha ller bilder och fo rema l,  

med vars hja lp man kan bekanta sig med Vasa 

stads historia eller allma n konsthistoria, fa  

smakprov pa  olika samlingar vid muse erna  

eller la sa om djur och natur.   

Eleverna har ocksa  beso kt Vasa stadshus och 

fa tt mo jlighet att lyssna till Vasa stadsorkes-

ters generalrepetitioner. Notfo rvaltare Jaakko 

Kortesharju har inbjudit skolklasser och 

ocksa  presenterat konsertprogrammet pa  

fo rhand. En konserthelhet kan ju vara ganska 

la ng, speciellt ur en elevs synvinkel, sa  vi har 

getts mo jlighet att smyga ut da  vi anser att vi 

har lyssnat klart. Givande tillfa llen i en anrik 

miljo ! 

Bibliotekspedagog Jessica Peltoniemi vid Vasa 

stadsbibliotek har under la sa ret arrangerat 

bokprat med elever och hja lpt oss hitta la mp-

lig litteratur. Da  det ga ller sko nlitteratur har 

bland annat La slustambassado rerna, ett pro-

jekt mellan kl 8b och kl 3-4b, haft stor nytta 

av samarbetet med biblioteket. 

Det a r viktigt att skapa och uppra ttha lla kon-

takt till enheter som pa  ett fo rtja nstfullt sa tt 

ger skoldagen merva rde.  Det a r ofta ga ngav-

sta nd, det a r 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 la sa ret ba de skapat 

och uppra ttha llit kontakter med elever ba de 

inom och utanfo r Norden. Inom ramen fo r 

fra mst modersma l och litteratur har vi samar-

betat med ja mna riga elever i Svendborgsskole 

utanfo r Odense, Danmark. Klassens la rare 

Alexander Andreas Herum efterlyste under 

ho sten en svenskspra kig samarbetspartner 

via Norden i skolan. Tillsammans planerade vi 

la rare teman vi gemensamt ville genomfo ra 

tillsammans med va ra klasser under va rter-

minen.  

Klass 3A jobbar  koncentrerat och njuter i sitt nyinredda klassrum. Foto: Martina Wilhelms. 
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Speciallärarnas studiebe-

sök vid Sirkkala skola.         

Foto: Lena Grahn-

Söderström. 

 

Ma let fo r va rt samarbete och va r grann-

spra ksundervisning har bland annat varit att 

fa  eleverna att utveckla en kompetens att fo r-

sta  grannspra ken. Ma let har inte varit att de 

skall la ra sig tala eller skriva pa  det andra 

spra ket, men att de blir varse om att de besit-

ter en viss grannspra kskompetens.  

Genom kontakten utvecklar eleverna sina 

receptiva kompetenser; ho r- och la sfo rsta -

else. Fo rhoppningsvis skapas en positiv atti-

tyd till de andra nordiska grannspra ken. 

Eleverna har under samarbetet bland annat 

presenterat sig sja lva och sina skolor via fil-

mer och brev. 3-4En har gjort sina pa  svenska 

och eleverna vid Svendborgsskole pa  danska. 

Brevva xlingen har fortga tt a ven efter att sko-

lorna i ba gge la nder o verga tt till distansun-

dervisning. 

I va rterminens planering ingick a ven skrivan-

det av varsin Atlantbib-bok, som vi sedan 

skulle hja lpas a t med att o versa tta till respek-

tive spra k. Om distansundervisningen fortga r, 

genomfo rs detta troligen under en senare 

tidpunkt. 

Fo rutom med Svendborgsskole i Danmark, 

har klassen a ven ha llit kontakt och samarbe-

tat med John Thomas Elementary School i 

Nebraska, USA. 

Anna-Brita Slotte 

Vi stöder tillsammans 

Det pilotprojekt (Vi sto der tillsammans – Tue-

taan yhdessa ) kring samundervisning som 

inleddes va ren 2019 tillsammans med FPV 

fick en fortsa ttning under va rens grundprak-

tik. Den ha r ga ngen i en mera omfattande 

form. Kristina Stro m och Christel Sundqvist 

ho ll en kompletterande fo rela sning fo r kolle-

giet och Christel fo r klass- och specialla rarstu-

derande fo r att fo rbereda alla pa  uppla gget. 

Alla specialla rarstuderande fick denna ga ng 

mo jlighet att samundervisa med klass- och 

a mnesla rarstuderande i syfte att sta rka sam-

undervisningens roll i specialla rarutbildning-

en. Skolans o verga ng till distansundervisning 

mitt under praktikperioden ledde till att vissa 

samundervisningssekvenser inte kunde ge-

nomfo ras i klass. Info r va rens praktikperiod 

a kte Elin Lo nnkvist, Susanna Stenbacka, Sofia 

Mietala och Lena Grahn-So derstro m till A bo 

fo r att fa  inspiration och ta del av hur sko-

lorna da r fo rverkligar samundervisningen. 

Specialla rarna beso kte Sirkkala skola och 

Turun normaalikoulu. 

Lena Grahn-Söderström 
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UPPFÖLJARNA ÅK 5-6  

Inom a rskursen 5-6 arbetar fem la rare och 

115 elever. Klasserna a r 5a med la raren Pia 

Valkeakari, 5-6en med Heimo Oksanen. 5-6c 

med Henrik Friberg, 6a med Minna Rimpila  

och 6b med Kaj-Ove Ahlmark. Uto ver dessa 

jobbar specialla raren Elin Lo nnqvist med ele-

verna samt elevassistenterna  Lena Granback 

och Andreas Sundin.  

Enheten 5-6 stra var till att ha lla fokus pa  nyfi-

kenhet och positivt fo rha llningssa tt till kun-

skap och inla rning. Vi jobbar fo r att sta rka 

skolgemenskapen genom aktiviteter och sam-

arbete samt arbetar ma lmedvetet med att 

bibeha lla basfa rdigheter och gott spra k i alla 

sammanhang.  

A ret har varit exceptionellt pa  ma nga sa tt. 

Vintern, som aldrig kom, begra nsade va ra 

ta nkta vinteraktiviteter och va rens Corona-

pandemi sta llde in stora ha ndelser som vi 

fo rberett och sett fram emot en la ng tid. Det 

sto rsta bortfallet av evenemang, som eleverna 

la ngtat,  efter a r ”Fo retagsbyn” som skulle ha 

a gt rum i april.  

 

Aktiviteter under läsåret:  

AUGUSTI. Utedag. Vi inledde läsåret med 

en gemensam utedag i ”Ba tparken”. Tanken 

med dagen a r att eleverna ska umga s o ver 

klassgra nserna samt samarbeta och ro ra pa  

sig.  

Piispala. Klasserna 6a och 6b a kte pa  en ge-

mensam la gerskola till La gercentret Piispala i 

Kannonkoski. La gerskolan uppfyllde alla fo r-

va ntningar och eleverna fick pro va pa  nya 

saker och skapade minnen fo r livet. Tanken 

a r att alla elever i a k 5-6 har mo jlighet att 

beso ka la gercentret under sin skolga ng.  

Rusmedelsparkering. Raide rf:s skolbeso k 

inneba r diskussion och ett begrundande av 

a renden ur ett elevorienterat perspektiv. Un-

der lektionerna diskuterar representanterna 

fra n Rusmedelsparkeringen ma ngsidigt vil-

ken pa verkan rusmedelsanva ndningen har pa  

bl.a. sociala relationer, pengaanva ndning, 

ha lsa och o vrig livshantering. Fo reningen 

skra ddarsyr sina lektioner enligt skolornas 

o nskema l.  

SEPTEMBER. Gårdsfesten. Skolans tradit-

ionella a rsfest ordnades i slutet av septem-

ber. Det a r trevligt att konstatera att va ra 

elever deltar trots att de medverkat redan 

ma nga a r. Ga rdsfesten erbjuder samvaro och 

en kort presentation av verksamheten och 

personalen. Fo ra ldrafo reningen sta r fo r korv-

grillning och ”O vis-huppare” fo rsa ljning.  

NOVEMBER. Röris-vecka. Under v.46 fick 

va ra elever delta  i extra insatta Ro ris-

Lägerskola på Piispala. Foto: Minna Rimpilä. 
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Samarbetsövningar på lägerskolan i Piispala Foto:  Minna Rimpilä. 
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tillfa llen pa  skolga rden vilka ordnades av A bo 

Akademi och motionsansvariga Anki Stenkull

-Aura.  

DECEMBER. Culture Day. Den  internation-

ella ”Culture Day” a r ett a terkommande pro-

gram pa  a rskurserna 5-6. Utla ndska stu-

derande ordnar program pa  sitt eget moders-

ma l fo r va ra elever. Programmet varierar och 

eleverna fa r ta del av ma ngsidiga inslag fra n 

va rldens alla ho rn.  

Lucia. Under julfesten stod enheten fo r ett 

vackert och minnesva rt Lucia-framtra dande. 

A rets Lucia var Asta Sharma fra n klass 6 en.                                                 

(LUCIA-foto) 

JANUARI. Trettondag Knut. Enligt tradit-

ion dansar hela skolan ut julen i festsalen. Ett 

uppskattat tillfa lle som inneha ller samvaro, 

gemenskap och skratt.  

Botniahallen. Skolan a r en arena da r alla barn 

och ungdomar kommer i kontakt med motion 

och idrott. Da rfo r stra var vi att ordna en akti-

vitetsdag med ro relse som tema varje termin. 

Tanken a r att va ra elever ska fa  testa pa  roliga 

aktiviteter tillsammans. I dagen deltar enhet-

ens klassla rarstuderande. De ansvarar fo r 

program och aktiviteter.  

FEBRUARI. Heureka Pop-Up. Personal fra n 

Heureka beso kte skolan och va ra elever fick 

ta del av intressanta experiment och laborat-

ioner.  

MARS-MAJ. Corona-situationen. Den absurda 

situationen som Corona-pandemin orsakat i 

skolvardagen har pra glat oss ma rkbart. 

Ma nga fina tillsta llningar inhiberades och 

elevernas besvikelse gick inte att ta miste pa .  

Det tacksamma fo r oss i Vasa o vningsskola a r 

att digitaliseringen a r va lutvecklad och va ra 

elever har egna la rplattor att tillga .  

Att fa  a terva nda till skolan var en la ttnad fo r 

eleverna och la rarna. Ba da uppskattade att fa  

fysiskt tra ffas igen i mitten av maj. 

 

Lucia 2019 var Asta 

Sharma. Foto:  EBK. 
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Traditioner; de som kunde genomföras och 

de som distansundervisningen omöjlig-

gjorde. 

 

Det ha r blev la sa ret da  vi pa  engelskalinjen 

endast kunde genomfo ra en del av va ra planer 

och traditioner. Under ho stterminen fo rlo pte 

det mesta helt normalt. Det blev ba de 

”Culture Days”med 1-6En och va ra utla ndska 

utbytesstuderande, ”Walk in the Woods” vid 

Degertra sk med alla elever och la rare i 1-6En 

och ”Christmas carols” vid Dragna sba cks 

kyrka med sa va l elever, familjer och la rare. 

Till va r stora gla dje sta llde Mikael Pennanen-

Dahlba ck upp och hja lpte till med att ackom-

panjera till julsa ngerna. Han initierade a ven 

ide n om att o va in ett vuxeninslag i program-

met till na sta a r.  

Christmas carols. Foto: Heimo Oksanen. 

A rets temafest, med temat ”Fame”, var plane-

rat att firas med program och maskerad i 

medlet av mars. Elevgrupperna hade redan 

hunnit o va pa  sina program, ma lat en del ku-

lisser och samlat ihop ”props”, innan distans-

undervisningen satte stopp fo r va ra planer. – 

Kanske det var det vi la rare anade med va rt 

temafoto i ho stas, na r vi lyfte fram ”fame and 

fake news”. Vi a terkommer till a rets tema pa  

nytt na sta la sa r. 

Eleverna fra n va r engelska partnerskola i 

Great Rollright, Oxfordshire, hade planerat in 

a rets Vasabeso k till medlet av maj. Av fo rklar-

liga orsaker blev a ven detta inhiberat. Detta 

a r fo rsta ga ngen i va rt 13-a riga samarbete, 

som vi varit tvungna att avboka a rets tra ff och 

la gerskola. 

Detta la sa r var engelskalinjens 29. verksam-

hetsa r. Na sta la sa r ser vi fram emot det 30. 

la sa ret med engelskalinjen vid Vasa o vnings-

skola. Fo rhoppningsvis ett helt la sa r da r nya 

planer och a ven traditioner ga r att genom-

fo ra. 

Hålla kontakten och skapa nya kontakter 

Na r distansundervisningen inleddes, fo rso kte 

vi hitta ett sa tt att uppra ttha lla kontakten 

mellan la sfaddrarna i 1-2 En och 5-6En. Vi 

anva nde oss av Zoom da r vi anva nde oss av 

mo jligheten till breakout rooms da r eleverna 

ENGELSKALINJEN  

Engelskalinjens 

personal. Foto:  

Airaksinen. 
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kunde tra ffas virtuellt med sin la sfadder i par 

eller sma grupp. Pa  detta sa tt kunde vi upp-

ra ttha lla den sociala kontakten under hem-

maperioden. Eleverna och fo ra ldrarna upp-

skattade mycket denna mo jlighet. 

A ven fo ra ldramo tet i 1-2En ho lls via Zoom. 

Klass 3-4En har under la sa ret uppra ttha llit 

kontakten med Meghan Sughroue, som under 

fo rega ende la sa r var utbytesstuderande fra n 

USA och da  genomfo rde en del av sin praktik 

vid Vasa o vningsskola. Meghan fo ljde da  med 

och sa g hur klassen arbetade med ett littera-

turprojekt inom ramen fo r a mnet engelska. 

Ide’n till ett fortsatt samarbete fo ddes na r 

Meghan bo rjade sin la rarkarria r vid John Tho-

mas Elementary School. 

Under samarbetet har eleverna presenterat 

sig sja lva och sina skolor via film och brev. 

Eleverna planerade, skrev manus och o vade 

Linda Liukas besökte Fakulteten och eleverna 

på engelskalinjen fick delta i workshop med 

henne. Foto: Heimo Oksanen. 

info r filmandet, som Andreas Sundstedt 

hja lpte oss att genomfo ra. Vi ville fa  en ba ttre 

ljudkvalitet a n vad va ra Ipads klarade av och 

han hade utrustningen. Arbetet togs pa  

sto rsta allvar av eleverna da  de visste att det 

fanns en verklig mottagare, som skulle fa  ta 

del av deras arbete.  

Samarbetet har a ven fokuserat pa  ett gemen-

samt litteraturprojekt, med utga ngspunkt i 

Anne Fines bok Bill’s New Frock. Litteratur-

projektet utmynnade i ma nga ivriga diskuss-

ioner och fra gesta llningar, korta filmklipp 

med fra gor och presentationer o ver delmo-

ment i arbetet.  

Ramen fo r ett fortsatt samarbete mellan 

Nebraska och Finland och ett nytt litteratur-

projekt la sa ret 2020-2021 har redan gjorts. 

Fo rutom samarbetet med John Thomas Ele-

mentary School har klassen a ven samarbetat 

och uppra ttat en kontakt med Svendborgs-

skole i Odense, Danmark. 

En grupp elever i 5-6En hade mo jligheten att 

jobba kring artificiell intelligens tillsammans 

med Linda Liukas, fo rfattare och kodningsla -

rare fra n Helsingfors. Eleverna fick material 

av Linda som de sedan kunde anva nda i klas-

sen fo r att bera tta a t sina klasskamrater om 

artificiell ingelligens. En mycket va rdefull 

upplevelse. 

Hillevi Honga-Oksanen, Heimo Oksanen, Anna-

Brita Slotte 

Heimo Oksanen 

undervisar i ett tomt 

klassrum på distans. 

Foto: Kommuntor-

get/Johannes Tervo. 
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GRUNDSKOLAN 7-9 
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Tack alla elever, va rdnadshavare och kollegor 

fo r detta la sa r 2019-2020! Det har varit ett 

speciellt a r minsann. Ho stterminen inleddes 

traditionsenligt med introdagar, de nya 

7:orna med klassfo resta ndarna Susanna Sten-

backa, Johnny Sandsten och Thomas Friman 

fick ta del av det program som  va neleverna 

och deras handledande la rare Heidi Ha kans 

hade planerat. Å rskurs 8 med klassfo resta n-

darna Ånna Norrback, Katrina Å kerholm och 

Eva Ramstedt samt a k 9 med Kasper Hiltunen, 

Sandra Bernas och Johanna Ho gholm hade 

a ven de a rskursvisa aktiviteter. Vem hade 

kunnat ana att vi detta la sa r inte kunde av-

sluta med friluftsaktiviteter, som traditionen 

bjuder.  

Vi i klassfo resta ndarteamet vill dela med oss 

av na gra o gonblick fra n la sa ret: 

 

Årskurs 7  

Ho sten 2019 bekantade sig eleverna i a rskurs 

7 med det nya stadiet och de nya klassam-

mansa ttningarna. Klasstimmarna bestod av 

la ra-ka nna-o vningar samt en hel del informat-

ion om periodsystem, scheman, utrymmen 

och genomga ngar av Wilma. Eleverna la rde 

sig snabbt!  Under en eftermiddag i oktober 

gick hela a rskursen, pa  ca. 70 elever, en pro-

menad tillsammans till Sandviken da r 

vi bl.a. dansade Letkis-Jenka till dragspelsack-

ompanjemang och lekte lekar.   

Eleverna deltog ocksa  i a r i Smokefree-

ta vlingen ÅNTI NKTN, som arrangeras av fo r-

eningen fo r fo rebyggande rusmedelsar-

bete (EHYT r.f.) under tiden 1.10.2019-

27.2.2020.  

Planeringen av klassernas la gerskola 

vid la gerskolomra det Klippan i Munsala har 

kommit fint iga ng. Vi har a ven erha llit stipen-

diemedel ur Lisi Wahls stiftelse fo r dessa 

tva  dagar, 31.8-1.9.2020. Onsdagen 

den 18.3 inleddes distansundervis-

ning p.g.a. la get med koronaviruset Covid-

19. Hela den grundla ggande utbildningen 

a tergick till na rundervisning fra n 14.5.  

 

KLASSFÖRESTÅNDARNA 

Årskurs 7 samlade i samband med skolstarten augusti 2019. Foto: klassföreståndarna. 
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Höstens friluftseftermiddag bjöd på underba-

ra utsiktsmöjligheter. Foto: Kasper Hiltunen. 
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Årskurs 8 

Å rskurs 8 tillbringade tva  la gerskoldagar vid 

Klippans la gerga rd i Munsala 26-27.8.2019. Vi 

anla nde redan pa  ma ndag fo rmiddag och av-

slutade la gerskolan pa  tisdag eftermiddag. 

Under de tva  la gerdagarna anordnades ledda 

programpunkter men det fanns a ven tid fo r 

eleverna att umga s tillsammans utan struktu-

rerat program. Fo rutom att eleverna kla ttrade 

i Klippans ho gho jdsbana, anordnades det 

olika lekar och sma ta vlingar med fokus att 

sta rka grupptillho righeten ytterligare. 

Vi hade turen att fa  sommarvarmt va der, ba-

stun var varm och eleverna simmade. Klippan 

serverade oss god mat och upplevelsen var 

alltigenom positiv – det enda eleverna kla-

gade pa , var att la gerskolan tog slut alldeles 

fo r tidigt. 

I november var det dags fo r a ttorna att bo rja 

o va info r det traditionella Luciata get. Det blev 

sedan en sta mningsfull Luciamorgon i decem-

bermo rket da  hela a rskursen deltog med 

sko nsa ng som ta rnor, stja rngossar och tom-

tar. Da refter fo ljde ett luciaframtra dande i 

Åcademills fullsatta sal.  

I december fick a k 8 ta del av Konsttestarnas 

fo rsta kulturbeso k genom pja sen en Spelman 

pa  taket pa  Wasa teater. Vi sa g ocksa  fram 

emot det andra beso ket i Helsingfors i maj 

men p.g.a pandemin, uteblev tyva rr baletten 

Cow. 

 

Ovan: stadsdirektör Häyry med hustru hälsar ni-

orna välkomna till självständighetsbalen. Foto: 

EBK. 

Vänster: Niorna på självständighetsbal i stadshu-

set. Foto: EBK. 

Höger: Åk 8 grillar vid Klippan, Munsala. Foto: 

klassföreståndarna. 

Årskurs 9 

Eleverna i a rskurs 9 har haft ett minnesva rt 

la sa r, som bland annat innefattat en tradi-

tionsenlig sja lvsta ndighetsdagsmottagning pa  

Vasa stadshus den 5 december, da r stadsdi-

rekto r Tomas Ha yry och fru Ha yry som van-

ligt stod va rdar. Den ho gtidliga tillsta llningen 

fo rbereddes med danso vningar och en fo re-

la sning kring vett och etikett. 

Den ovanliga va rens undervisningsarrange-

mang innebar bland annat att niorna i a r inte 

dansade va rbal eller a kte pa  va rutfa rd tillsam-

mans i maj, men vi kan gla djas o ver att sam-

manha llningen i deras a rskurs varit god un-

der de tre a r som eleverna ga tt i Vasa o v-

ningsskola 7-9. 
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Bilder från lägerskolan för 

åk 8 på Klippan,Munsala. 

Foto: klassföreståndarna. 
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La roplanen betonar vikten av att eleverna la r 

sig må ngsidigå kompetenser som kra vs i ett 

samha lle i sta ndig utveckling. Med kompetens 

avses en helhet som besta r av kunskaper och 

fa rdigheter, va rderingar, attityder och vilja. 

Kompetens inneba r ocksa  fo rma gan att an-

va nda sina a mneskunskaper och -fa rdigheter 

och att agera pa  det sa tt situationen kra ver. 

Vi beho ver sa ledes fundera o ver hur skolans 

la rmiljo  och verksamhetskultur ska utvecklas 

da  synen pa  kunskap och la rande fo ra ndras. 

De senaste la sa ren har den helhetsskapande 

undervisningen utvecklats i a rskurserna 7-9 

sa  att eleverna numera studerar a mnes- och 

a rskursintegrerat tillsammans i grupper un-

der ledning av la rarteam. Kompetensveckan 

la sa ret 2019-2020 genomfo rdes 5.3.2020-

12.3.2020. Eleverna hade mo jlighet att va lja 

bland fo ljande teman: Nyhetsteåmet, Identitet 

och kultur, Spelutveckling, Our Plånet, Outdoor 

Experience, Performånce, Bli din egen PT, Rym-

den, Hejårklåcken. 

KOMPETENSVECKAN —  

EN ÅRSKURSINTEGRERAD TEMAHELHET 
I la roplanen betonas la rmiljo ns och kun-

skapspraktikens betydelse fo r ett la rande 

som ska ka nnas motiverande och menings-

fullt. Under kompetensveckan a r det ovanligt 

att eleverna sitter i raka ba nkrader och lyss-

nar till la raren. Eleverna engagerades ba de i 

planering och genomfo rande av veckans 

skoldagar. Ofta skedde undervisningen utan-

fo r skolan eller i specialinredda undervis-

ningsutrymmen i skolan. Det har ocksa  varit 

vanligt med inbjudna ga ster eller samarbete 

med akto rer utanfo r skolan. Eleverna inom 

Bli den egen PT bekantade sig med några id-

rottsgrenar utanfo r skolan och bjo d in styr-

kelyftaren Fredrik Smulter som inspirato r fo r 

gruppens arbete. 

 

Temat Outdoor Experience ordnades fo r 

andra a ret, men nytt fo r i a r, var att O vnings-

skolan samarbetade kring ett LUKE-projekt 

(Naturresursinstitutet) med fokus pa  havs-

upplevelser. Tack vare extern finansiering 

o ppnades det upp fo r ett konkret samarbete 

med Kvarkens naturskola och Sara Ka ll-

Fro jdo  fanns med som en extra resurs. Under 

temaveckan la g det stort fokus pa  olika ut-

omhusaktiviteter med bland annat oriente-

ring, issa kerhet och vinterfiske, men eleverna 

Nyhetsteamet söker medarbetare. Foto: EBK. 

Bli din egen PT. Styrkelyftaren Fredrik Smulter sva-

rade på frågor om karriären som elitidrottare och 

vad det var som motiverade honom. Foto: EBK. 



 

98 

fick ocksa  la ra sig om hur sa ljakt och fiske 

gick till fo rr i tiden, de fick knyta knopar samt 

go ra ka dsalva o ver o ppen eld.  

Ho jdpunkten under veckan, var hajken som 

gjordes till Sommaro  fort. Under hajken la-

gade eleverna all mat utomhus i sma grupper 

pa  trangior och det var samarbete av sto rsta 

vikt fra n att la gga ihop ko ket, tills att allt var 

fa rdigt diskat. Tillsammans gjorde de upp eld, 

bar ved och ho ll liv i brasorna. Det beho vdes 

ma nga ha nder fo r att la gga upp halvplutonta l-

tet och det kra vdes dessutom en hel del krea-

tivitet da  marken var frusen och ta ltpinnarna 

fick stort motsta nd av tja len. Efter en heldag 

utomhus med ma nga go roma l var det mysigt 

att sitta tra ngt runt kva llsbrasan och grilla 

korv fo re var och en kro p ner i sina sovsa ckar. 

Majoriteten av eleverna sov utomhus i vind-

skydd eller i ta lt, men det fanns ocksa  en mo j-

lighet att sova inomhus.  

 

 

Outdoor 

Experi-

ence. 

Foto: EBK 

Via videon kan du bekanta dig med elevernas 

upplevelser fra n veckan med Outdoor Experi-

ence 

https://www.facebook.com/

vosgrundskola/

videos/220822215652654/?t=11  

Tack till Kvarkens naturskola och LUKE fo r 

samarbetet - vi hoppas vi fa r nya, liknande 

mo jligheter.  

Team Performance skrev, redigerade och 

framfo rde musikalen ”Don´t stop believin” 

som avslutning pa  kompetensveckan. En stor 

del av la rarna arbetade i samma konstellation 

som i fjol och kunde konstatera att de hade 

goda erfarenheter av att planera fo r kreativa 

processer. Elevgruppens arbete kan samman-

fattades i en beskrivande elevkommentar da r 

hen sa ger att hen inte upplevt att ens proff-

siga teaterma nniskor lyckats skapa na got sa  

lyckat som Performancegruppen gjorde pa  en 

vecka. 

Övre: Don’t stop believing. Foto: EBK 

Nedre: Performance. Foto: EBK 

https://www.facebook.com/vosgrundskola/videos/220822215652654/?t=11
https://www.facebook.com/vosgrundskola/videos/220822215652654/?t=11
https://www.facebook.com/vosgrundskola/videos/220822215652654/?t=11
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Performance. Foto: EBK 
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Inom teamet Identitet och kultur bekantade 

eleverna sig med olika kulturella identiteter 

genom bland annat traditionella matra tter. 

Under veckan forskade elevgruppen i finla n-

darnas identitet och under avslutningsma s-

san bjo d eleverna pa  ra gbro d med lingonsylt. 

Ått ra gbro d och lingonsylt a r viktigt fo r fin-

la ndare hade man kommit fram till i den 

underso kning som gjordes ute bland befolk-

ningen i Vasa stad. 

 

Kulturella identiteter genom traditionella maträtter. 

Foto: Pamela Backholm. 

Rågbröd och lingonsylt uppfattas 

som traditionella rätter av Vasa-

borna. Foto: EBK. 

Spelutvecklingsgruppen ho ll till i Maker-

spacet och de fa rdiga spelen testades av ele-

verna som beso kte utsta llningarna under 

ma ssan den avslutande dagen. 

 

Spelutveckling. Foto: EBK. 

De flesta av teamen beaktade skolans 

la sa rstema Ha llbart la rande i sina forskning-

ar. Our Planet lyfte speciellt upp temat ha llbar 

utveckling och klimatfra gorna. Speciellt mark-

bra nderna i Åustralien intresserade na gra 

elever som virkade pa sar till ka nguruungar. 

Ått rensa bort plast ur haven utmanade en 

annan elevgrupp. 

Denna va r var det planerat att Stafettkarneva-

len skulle ha ordnats i Vasa. Tyva rr inhibera-

des det popula ra finlandssvenska skolidrotts-

evenemanget pa  grund av Corona-krisen. Det 
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Our Planet lyfte speciellt upp temat hållbar ut-

veckling och klimatfrågorna. Foto: EBK. 

Övningar med hejarklacken inför Stafettkarneva-

len som inte blev av. Foto: EBK. 

var en stor besvikelse fo r i a r hade eleverna 

satsat extra stort pa  hejarklacken och da rfo r 

fanns ett Hejarklacksteam som hade planerat 

sa nger, ramsor och utstyrsel fo r att kunna 

vinna Stafettkarnevalens hejarklacksta vling.  

 

Vissa forskningsuppgifter har genomfo rts 

under flera a r och blivit sa  popula ra att de 

ha nger med fra n a r till a r. I Rymden-teamet 

har eleverna i a r ocksa  konstruerat trycklufts-

raketer och ta vlat om den ba sta konstruktion-

en. I a r utfo rdes provuppskjutningarna pa  

kaserntorget och den la ngsta raketen flo g 

ma nga meter. 

Nyhetsteamets journalister arbetade hela 

kompetensveckan med att intervjua, filma och 

dokumentera fra n de olika teamens arbeten. 

De la rde sig en hel del nytt om journalistyrket. 

De la rde sig en hel del matnyttigt av Vasabla-

det och YLE som kom pa  beso k fo r att dela 

med sig av sin yrkeskunskap.  

Nyhetsteamet publicerade nyheter flera 

ga nger om dagen pa  sitt Instagramkonto 

#vosnyhetsteamet.  Som avslutning pa  veckan 

hade teamet en direktsa ndning. Den sa nd-

ningen kan man ta del av via skolans Youtube-

kanal.  

Nyhetsteamets direktsa ndning 11.3.2020: 

https://youtu.be/nEPNe9h1FbY 

Under Kompetensveckan genomfo rde a mnes-

la rarstuderande en del av sin praktik inom 

kompetensveckan. Va r la rare Ånna Norrback 

som varit involverad i Idemo-projektet som 

bland annat fo rela sare fo rdelade la rarstu-

derandena i temagrupperna och ho ll kontakt 

med la rarstuderandena via la rplattformen 

Moodle. Idemo a r ett projekt knutet till 

Undervisnings- och kulturministeriet inom 

https://youtu.be/nEPNe9h1FbY
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Nyhetsteamet in action. Foto: EBK. 
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vilket man utvecklar en a mneso vergripande 

pedagogik som baserar sig pa  samverkan och 

demokratifostran. Å ven la rarstuderandenas 

utva rdering och reflektioner av kompetens-

veckan finns i Moodle. I kommentarerna 

framga r att la rarstuderandena upplevt delta-

Ämneslärarstuderande hade en viktig roll under kompetensveckan och har uppskattats av både lärare 

och elever. Foto:  EBK. 

Samarbete med Vasaregionens idrottsakademi 

Va ra elever i a rskurserna 8-9 har haft mo jlighet att 

kombinera idrott och studier via skolans samarbete 

med Vasaregionens idrottsakademi.  Under la sa ret 

har 29 elever varit antagna till denna verksamhet. 

Va ra elever deltar i bland annat fo ljande grentra -

ningar: Fotboll, ishockey, friidrott, simning och dans. 

Tra ningsverksamhet fo r a k 8-9 a r en del av Vasareg-

ionens idrottsakademis verksamhet da r morgontra -

ningen a r koncentrerad till en gemensam tid-

punkt.  Koordinator fo r verksamheten i a k 7-9 a r 

Jens Wallin. 

Jennie Ahti och Thomas Ahti som 

tränar i föreningen Rolling upp-

trädde på Bothnia Learning Hubs 

avslutningsseminarium. Foto : EBK. 

 

gandet i Kompetensveckan positivt. Det har 

gett studerandena mo jligheter att delta i la ro-

planens helhetsskapande undervisning och 

de har kommit med fina utvecklingsfo rslag 

info r na sta la sa r. 



 

104 

Va nelevsverksamheten i va ra Finla ndska sko-

lor a r ett initiativ av Mannerheims barn-

skyddsfo rbund. Verksamheten inleddes a ret 

1972 i Helsingfors och Esbo och har da refter 

utvidgats till att idag om-fatta ca 90 % av va ra 

finla ndska skolor. Va nelevernas uppgift i sko-

lan a r att hja lpa och sto dja nya elever 

(vanligtvis pa  a rskurs sju) att bli bekanta med 

skolan genom olika gemenskapssta rkande 

verksamheter. 

Va nelever va ljs pa  frivillig basis. Verksamhet-

en varierar mellan skolor, men fo ljande punk-

ter belyser det gemensamma uppdraget: 

· Va nelever hja lper nya elever, sjuor och o v-

riga nykomlingar att la ra ka nna sina klass-

kamrater och bli bekanta med skolan 

· Verksamheten a r fo rebyggande och skall 

finnas till fo r att bland annat motverka mobb-

ning och utanfo rskap 

· Va neleverna a r med och planerar, informe-

rar om och ordnar olika tillsta llningar 

 

I april 2019 samlades eleverna i a k 7 fo r in-

formation om va nelevsverksamheten i va r 

skola. Under detta tillfa lle fick samtliga 7:or 

fylla i en enka t, da r de fick ta sta llning till 

va nelevsverksamheten. Å ven de elever som 

inte valde att sta lla sig till fo rfogande fick 

mo jlighet att motivera varfo r de inte kan 

sta lla upp. Ålla skulle ocksa  rekommendera 

elever fra n a k 7 som de ansa g kunde passa 

bra fo r uppdraget. 

Fo ljande 12 elever i a rskurs 8, vid Vasa o v-

ningsskola, har utbildats och verkat som 

va nelever under la sa ret 2019-2020: Laura 

Borgma stars, Sara Heikius, Helmer Jungar, 

Enni Kinnunen, Fanny Lehtonen, Nea La hde-

korpi, Clarine Mutiganda, Joakim Pa fs, Emrik 

Simons, Liam So derlund, Emil Westera ker och 

Willy Wulff. 

Va neleverna tra ffades fo rsta ga ngen i april 

2019, da r riktlinjerna fo r verksamheten drogs 

upp. Va nelevsutbildningen har skett under 

april- och maj ma nad och varje utbildnings-

pass har omfattat 3.5 h. Utbildningen fortsatte 

da refter under ho sten 2019. Va nelevsutbild-

ningen tar fasta pa  fo ljande: 

· Va neleven som rollmodell 

· Ånsvar och o verenskommelser 

· Kommunikation och sja lvka nsla 

· Ledarskap och hur hantera utmaningar 

· Hur hantera mobbning och utanfo rskap 

 

Va neleverna har under va ren och ho sten 

2019 deltagit i planering och genomfo rande 

av: 

· Va nelevsskolning tillsammans med elev-

handledare Pamela Backholm och va nelev-

skoordinator Heidi Ha kans 

· Presentation av a k 7-9 fo r eleverna i a k 6 

tillsammans med elevhandledare 

· ”Snurrdagen-dagen” fo r a k 6 

· Guidning och presentation av skolan i sam-

band med fo ra ldramo te fo r va rdnadshavare 

till nya 7:orna 

· Ho stterminens introduktionsdag da  de nya 

a k 7 eleverna va lkomnas 

· Klasstimmar i a k 7 

· Pepparkaksbakning fo r eleverna i a k 7-9 

· En filmkva ll fo r eleverna i a k 7-9 

· VO S-disco fo r a k 7-9 (tillsammans med elev-

ka rsstyrelsen) 

 

Perioden med distansundervisning, som in-

leddes i de finla ndska skolorna i mitten av 

mars, har tyva rr medfo rt att en del av det 

program som va neleverna planerat in fo r 

skolgemenskapen under va rterminen inte 

kunnat fo rverkligas enligt den ursprungliga 

planen. Rekryteringen och utbildningen av 

nya va nelever har ocksa  flyttats fram och 

kommer fo rhoppningsvis att kunna ordnas 

under ho stterminen 2020, mycket tack vare 

att nuvarande va nelever lovat sta lla upp som 

extra resurs sa  att a ven de kommande elever-

na i a k 7 kan va lkomnas med en gemensam 

introduktionsdag na r ho stterminen inleds. 

Heidi Håkåns 

VÄNELEVERNA 
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MAKERVERKSTAN 

Slo jdla rarna Lars Broman och Kasper Hiltun-

en har jobbat vidare med projektet Maker-

verkstan. Syftet med projektet var att ut-

veckla ett sa  kallat makerspace, dit elever, 

la rare och la rarstuderande kan komma fo r att 

jobba med olika o ppna projekt och laborat-

ioner som innefattar digitala inslag.  

Under la sa ret har la rmiljo n anva nts i a mnes-

undervisning och i olika helhetsskapande pro-

jekt och la rarfortbildning bland annat kring 

programmering, robotik och spelutveckling. 

Eleverna har utvecklat egna spel i program-

met Scratch, byggt spelkontroller med Makey-

Makey, designat glaso gonba gar, tillverkat ro-

botar med LEGO EV3 och 3D-printat olika 

delar till sina slo jdprojekt. Fo r elever i a k 5-6 

ordnades en klubb i Lego Mindstorm EV3 pro-

grammering, da r ett antal elever fick testa pa  

att under na gra ga nger bygga och program-

mera en robot. Projektet finansieras av Ut-

bildningsstyrelsen och Svenska folkskolans 

va nner. 

 

Om du vill veta mer om den nya la rmiljo n, 

kan du la sa Hiltunens & Bromans artikel 

”Makerverkstan - ett makerspace vid Vasa 

o vningskola” som publicerades i mars i e-

boken ”Oppimis- ja toimintaympa risto jen 

kehitta minen harjoittelukouluissa”. La nk till 

artikeln hittar du ha r:  

http://www.enorssi.fi/

oppimisymparistojulkaisu2020/mobile/

index.html 

Projekt Makerverkstan. Foto: EBK. 

http://www.enorssi.fi/oppimisymparistojulkaisu2020/mobile/index.html
http://www.enorssi.fi/oppimisymparistojulkaisu2020/mobile/index.html
http://www.enorssi.fi/oppimisymparistojulkaisu2020/mobile/index.html
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Karolina Wa gar skrev pa  ung fo retagsamhets 

hemsida anga ende Corona :”Det som ha nder i 

skolorna nu a r en o vning info r framtiden. Sa  

ha r kommer va ra barn att jobba. De kommer 

att konfronteras av ofo rutsedda situationer 

som kra ver helt nytt ta nkande. Ått anpassa sig 

till ova ntade situationer och att kunna impro-

visera a r framtidens arbetslivsfa rdighet. Ått 

hitta kreativa lo sningar pa  problem och att se 

mo jligheter till utveckling i problem – det a r 

fo retagsamhet”. 

I de flesta andra skolor i Finland a r ung fo re-

tagsamhet ett tillvalsa mne. Sa  a r det inte i 

Vasa o vningsskola. Vi har Ung Fo retagsamhet 

som klubb. Fo rdelen med det arrangemanget 

a r att alla som vill i 7-9 fa r delta. Nackdelen a r 

att klubben a r pa  eftermiddagen da  eleverna 

ofta har annat eget program. Detta la sa r hade 

vi rekordma nga elever som ville starta egna 

fo retag. 14 elever fullfo ljde programmet.  

Jag a r glad o ver att fa  mo jligheten att fo lja 

eleverna i fo retagsamhetsprocessen. Ingen-
ting go r mitt la rarhja rta gladare a n da  o gonen 

glo der hos ivriga unga. Ha r nedan ser ni en 

bild pa  va ra ungdomar som deltog i Ung Fo re-

tagsamhetsma ssan i Revellcenter 11.2.2020. 

Stina Åhlmark, la rare i Ung Fo retagsamhet 

UNG FÖRETAGSAMHET (UF) 

Ovan: Ungt Företag på försäljningsuppdrag. 

Vänster och nedan: Unga Företagare efter Före-

tagsmässan i Rewell center. 

Foton: Stina Ahlmark. 



 

107 

MODERSMÅL OCH LITTERATUR 

Under la sa ret har vi i modersma l och littera-

tur synliggjort la sa rstemat ”Ha llbart la rande” 

genom att i va rt arbete ta avstamp i begrepp 

som handledning, sja lvva rdering och framti-

den. Handledningen har fa tt en stor roll i ar-

betet med texter, da r vi kontinuerligt reflek-

terar kring skrivhandledning. Som ett led i 

utvecklandet av en skrivhandledningskompe-

tens hos va ra a mnesla rarstuderande har de 

sja lva fungerat som skrivhandledare. Bland 

annat har de blivit tilldelade varsin fokuselev 

fra n a rskurs 9 som de handlett individuellt i 

samband med skrivandet av en musikvideo-

analys som redovisats i form av en veten-

skaplig text.  

Sja lvva rderingen har konkretiserats i arbetet 

med portfo ljmetodiken, som vi i alla a rskur-

ser har arbetat medvetet med hela la sa ret. 

Eleverna har samlat allt arbetsmaterial i ar-

betsmappar. Vid la sa rets slut har materialet i 

arbetsmappen sedan omarbetats till portfo l-

jer, da  egna arbeten har renskrivits och utva r-

derats. I samband med portfo ljarbetet har 

eleverna dessutom loggat i loggbo cker. Eleven 

funderar da  pa  sitt arbete och beskriver vad 

de upplevt och la rt sig pa  lektionerna och i de 

olika sekvenserna.  

Pa  ho sten deltog alla elever i a rskurs 7 i ett 

beso k av den finlandssvenska fo rfattaren Eva 

Frantz. Frantz bera ttade mycket medryck-

ande om sitt skrivande och hur det kom sig 

att hon blev fo rfattare. Flera elever bera ttade 

eftera t att de blivit lite sugna pa  att na gon 

ga ng skriva en roman. 

Under a ret har vi funderat pa  det fo rga ngna 

och pa  framtiden, och bland annat da  skolans 

elever deltagit i O sterbottens fo rsvarsgilles 

a rligt a terkommande uppsatsta vling. Emma 

Carlson (9b) belo nades med 200 euro fo r 

ba sta uppsats i klassen fo r svenska ho gstadie-

elever fo r sin text ”Men vem a r du?”. Priset 

mottog hon vid en ho gtidlig ceremoni i regi av 

O sterbottens fo rsvarsgille.  

Framtiden och det ha llbara la randet aktuali-

serades ocksa  da  det arbete som vi inom a m-

net utfo r i olika digitala la rmiljo er ytterligare 

utvecklades i och med den distansundervis-

ning som genomfo rdes under va ren. Vi har 

inom a mnet kontinuerligt arbetat formativt 

med digitala verktyg, t.ex. genom att ge re-

spons pa  texter digitalt i arbetet med delade 

dokument (Ånkomsten). Vi arbetar ocksa  

medvetet fo r att utveckla elevernas digitala 

literacy, ba de vad ga ller att la sa och produ-

cera digitala texter. 

Ett litteraturprojekt som inte a r digitalt, men 

som o ppnar nya textva rldar a r projektet La s-

lustambassado rerna som skett i samarbete 

mellan klassla rare Gun-Britt Kull-West pa  

Vasa o vningsskola f-6 och modersma lsla rare 

Sandra Bernas. Elever i a rskurs 3 och 4 har 

tra ffat eleverna i 8b och la st kapitelbo cker 

och skapat presentationstexter tillsammans. 

Pa  sa  vis hoppas vi kunna inspirera till ett 

framtida, ha llbart la sande! 

Klass 9b deltog i ett fo rfattarsamtal med den 

finlandssvenska fo rfattaren Julia Wickholm pa  

Helsingfors bokma ssa den 24 oktober. Fyra 

ÄMNESVIS VERKSAMHET 

Elever i årskurs 7 fick författarbesök 

av Eva Frantz. Foto: Sandra Bernas. 
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elever fick pa  fo rhand beso ka Svenska teatern 

i Helsingfors fo r att fa  no dva ndig skolning 

info r den pirriga uppgiften, som genomfo rdes 

med bravur. Hela klassen a kte med buss ner 

till Ma sscentrum och vi hade alla fo rberett oss 

genom att la sa och arbeta kring Wickholms 

ungdomsroman Olivia fo r alltid. 

Klass 8a och 8c deltog ocksa  i forskningspro-

jektet Pic(ture) me!, som utforskar arbetet 

med bilderbo cker och bildromaner i littera-

turundervisningen. De arbetade med och tol-

kade bilderboken Hemma hos Harald Hen-

riksson. Katrina Å kerholm fungerade inom 

projektet ba de som la rare och som forskare. 

PeD Heidi Ho glund var med i rollen som fors-

kare. 

Vi a r glada fo r de ha llbara bokpaket vi i a r har 

erha llit fra n La sro relsen och Lisi Wahls stif-

telse. De sko nlittera ra verken kommer under 

kommande la sa r att komma till anva ndning i 

va rt klassrum. Å ven Svenska modersma lsla -

rarfo reningen r.f. har ska nkt oss inspirerande 

undervisningsmaterial i form av kortpacken 

Diktlek. 

Elever i 9b utgjorde en del av den intresserade 

publiken under Helsingfors bokmässa i oktober. 

Foto: Sandra Bernas. 

Modersma lsla rarna deltog i Svenska moders-

ma lsla rarfo reningens seminarium Sko nlitte-

raturens roll i svenska mnet pa  Svenska litte-

ratursa llskapet den 8 november. Under den 

stora la sdagen, La sning go r skillnad, som ord-

nades pa  FPV och VO S lo rdagen den 5.10 bi-

drog modersma lsla rarna dels med en paral-

lellfo rela sning: Pic(ture) me! Visuell litteråtur 

i undervisningen (Heidi Höglund, Katrina Åker-

holm, Minna Enroth), dels med workshoppar: 

Läsluståmbåssådörernå (Sandra Bernas, Gun-

Britt Kull-West) och Pic(ture) me! Visuell lit-

teråtur i pråktiken (Heidi Höglund, Katrina 

Å kerholm, Minna Enroth).  

Modersma lsla rare Sandra Bernas har under 

la sa ret fortsatt arbetet i Utbildningsstyrelsens 

arbetsgrupp fo r fo rnyandet av kriterierna fo r 

slutbedo mningen i a mnet. 

Elever intervjuade författare under bokmässan i 

Helsingfors i oktober. Foto: Sandra Bernas. 
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SPRÅK 

Finska 

Ha llbart la rande i spra k inneba r att vi under 

la sa ret arbetat fo r o kad kontinuitet inom va ra 

kurser med check-ups fo r medveten inla rning, 

formativ bedo mning och tid fo r reflektion. Vi 

har pa bo rjat jobbet med la randema len som 

bildar utga ngspunkt fo r medveten inla rning. 

Va r stra van a r fortsa ttningsvis att skapa verk-

tyg som den studerande kan anva nda fo r upp-

fo ljning av sin egen la rstig under en kurs, ter-

min och la sa r. 

Vi har fo rdjupat oss i temat pedagogik pa  

hja rnans villkor. Vi har en medveten mobilte-

lefonpolicy fo r klassrummet. Vi tar ansvar fo r 

att mobiltelefonen anva nds med intention. 

Projektet “O vis i ro relse” har gett inspiration 

fo r aktiviteter som o kar de studerandes fokus 

och energiniva . Va r stra van a r att o ka va lma -

endet genom en harmonisk inla rningsmiljo , 

la rstrategier pa  individniva  och realism i tids-

anva ndning. Vi ser det som viktigt att ge tid 

fo r diskussion och reflektion. 

Skolfredstemat “Vi tar ansvar” har inneburit 

att studerande och la raren (och la rarstu-

derande) tar ansvar fo r det kollegiala la randet 

inom kursens ramar. Vi har stra vat till att till-

sammans etablera ett klimat som gynnar och 

motiverar inla rning. Vi har samarbetat fo r att 

skapa en kultur av delande av inla rningstips 

och intressant material som kan gagna alla i 

gruppen. 

Hela spra kgruppen har samarbetat kring den 

nya plattformen Itslearning och skapat en 

grundmodell som kan anva ndas i samtliga 

kurser. Intern fortbildning kring bl.a denna 

plattform har ordnats under la sa ret. 

Den nya la roplanen fo r grundutbildningen a k 

7-9 genomfo rdes i sin helhet detta la sa r ef-

tersom a k 9 kom med. Inom den modersma ls-

inriktade finskundervisningen i a k 7-9 har 

forsknings- och utvecklingsprojektet MOFI 2.0 

pa ga tt. La rarna pa  grundstadiet har fa tt fort-

lo pande fortbildning under la sa ret. 

Å rskurs 9 pro vade pa  eklasstandem under 

vintern och va ren i grupper pa  3-4 personer. 

Spa nningen var stor innan projektet inleddes 

och eleverna fick tra ffa sina tandempartners 

fra n Jyva skyla n normaalikoulu, men ba de 

eleverna och la rarna Kasper och Erika upp-

skattade denna undervisningsform da  elever-

na fick anva nda sin spra kkunskap “pa  riktigt”. 

Inom mofi 2.0 projektet har Erika med sin 

grupp i a rskurs 8 pro vat pa  a mneso verskri-

dande undervisning i och med ett tema som 

inga r i ha lsokunskapen. Temat var fo rsta 

hja lp och brandsa kerhet och eleverna arbe-

tade med temat i form av grupparbeten. 

Erikas grupp i a rskurs 7 har a ven inom mofi 

2.0 projektet la st och analyserat sagor fo r att 

arbeta med la sning och o va sig att tolka tex-

ter. De gjorde presentationer, analyserade 

handlingen i sagorna och skrev sammanfatt-

ningar. 

O verga ngen till distansundervisningen sa  ha r 

I Coronans tider har ga tt smidigt tack vare 

kollegialt sto d och samarbete, bl.a. i form av 

ett delat dokument fo r tips och ide er samt 

regelbundna Zoom spra kmo ten. Ofta a r det 

ocksa  va ra studerande som handlett oss i tek-

nikens sna rskog. Ba de la rare och studerande 

har ga ng pa  ga ng fa tt konstatera att vi inte 

skulle klara oss utan varandra – vare sig vi 

mo ts IRL eller pa  distans! 

 

Engelska 

Ha llbart la rande a r skolans tema fo r i a r och 

ha llbart la rande a r det som genomsyrat den 

engelska undervisningen hela a ret genom att 

framfo r allt ha fokuserat pa  allma nbildning 

och integrerat andra a mnen sa som historia, 

medborgarskap, sociala fo rha llanden, geo-

grafi, miljo va rd, klimatfo ra ndringen, kultur-

kunskap och kulturmedvetenhet i spra kun-

dervisningen. Undervisningen har implemen-

terats genom spel, problemlo sning, projekt, 

litteratur, muntliga o vningar och presentat-

ioner, ro relse, posters och samarbets-

inla rning. Åutentiskt material har genomga -
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ende anva nts, om och i modifierad form bero-

ende pa  individuell la randeniva . 

Hållbart lärande i engelska. Foto: Elisabeth Horn. 

 

Tyska 

I tyskan har vi arbetat med spra ket och kul-

turen fra n grunderna och haft sa  varierande 

arbetsmetoder som mo jligt, men fo rso kt 

stra va till att la gga stor vikt vid muntlig kom-

munikation. Ba de a k 8 och 9 har gjort egna 

filmer med teman som t.ex. jag och min skola , 

men vi har a ven bekantat oss med sta der i 

Tyskland och O sterrike i samband med olika 

projekt. Vi har a ven gjort mer traditionella 

grupparbeten och a ven enskilda arbeten. Ele-

verna har fa tt pa verka inneha llet i kursen och 

komma med o nskema l om vad de ga rna vill 

go ra under terminens ga ng och o nskema len 

har beaktats i planeringen av programmet.  

 

Franska 

I a mnet franska har vi arbetat med la sa rets 

tema ha llbart la rande bl.a. genom ma ngsidig 

ordinla rning via digitala verktyg. I tillval-

franskan har fokus varit kommunikation i 

vardagliga situationer och pa  resor. I under-

visningen har la romedlet J’aime 1 varvats 

med autentiskt material i form av bl.a. musik, 

tv-serier och internetsidor. Eleverna har ut-

vecklat sina kommunikativa fa rdigheter ge-

nom varierade och interaktiva aktiviteter, 

t.ex. dialogsituationer och fransktalande ga s-

ter. Fra n mars sker undervisningen via video-

konferens i realtid med anledning av coro-

naviruset, fo r att a terga  till na rundervisning 

fra n 14.5. 

MATEMATIK 

I Vasa o vningsskola har vi de senaste a ren 

haft som tradition att eleverna i a rskurs 8 

deltar i matematikta vlingen MatCup. MatCup 

ordnas i Finland som en uttagning till den 

nordiska ta vlingen Nordic Math Class Com-

petition. MatCup utfo rs i 4 steg, da r de tva  

fo rsta delarna besta r av problemlo snings-

uppgifer, som de deltagande klasserna lo ser 

tillsammans. Ta vlingen a r fo r hela klasser, 

inte enskilda elever. Fo ljande steg a r semifi-

nal, dit klass 8b i va r skola kvalificerat sig 

tillsammans med 12 andra klasser fra n olika 

delar av Finland. Info r semifinalen fa r klas-

serna ett tema fo r projektarbete, som sedan 

presenteras ba de visuellt och muntligt av 

fyra elever fra n klassen. I a r skulle semifina-

len ha avgjorts i slutet av april, men med 

Besta m differensen av talen Å och B da  

talet Å a r summan av alla hela tal som a r 

sto rre a n 1 och mindre a n 100 och dessutom 

ja mnt delbara med 2     

och  

talet B a r summan av alla hela tal som a r 

sto rre a n 1 och mindre a n 100 och dessutom 

ja mnt delbara med 3. 

tanke pa  Coronaviruset har man skjutit upp 

ta vlingen. I samband med semifinalen ordnas 

ocksa  final med problemlo sningsuppgifter. 

Den klass som sedan vinner representerar 



 

111 

KEMI OCH FYSIK 

La sa rs temat ”Ha llbart la rande” har synts pa  

fysik- och kemitimmarna i och med att vi ak-

tivt diskuterat bland annat material och deras 

egenskaper och hur man go r val fo r en mer 

ha llbar framtid. I samband med egen plane-

rade laborationer, s.k. o ppna laborationer, 

sta lls eleverna info r val av olika typer av a m-

nen samt ma ngden av dem fo r sina laborat-

ioner. Likt tidigare a r jobbar vi pa  att se var-

dagskopplingar i allt vi go r. Fysiken och ke-

min ska man ha nytta av a ven utanfo r skolan. 

I och med distansundervisningen i slutet av 

la sa ret har vi fa tt ta till andra knep att labo-

rera. En del hemmalaborationer har utfo rts 

samt mycket ”youtube laborationer”. 

Varje a r arrangerar TekNatur ta vlingen Sju-

kampen fo r finlandssvenska elever i a rskurs 

7. Med ta vlingen vill man va cka intresse fo r 

teknik och naturvetenskaper. I a r deltog 105 

klasser fra n 22 olika skolor. Vidare till final 

5. Vånligtvis är skruvår och muttrår hö-

gergängåde, 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. 

ga r sju klasser med de ho gsta poa ngen. I a r 

kom 7a pa  en fin delad sjunde plats i uttag-

ningarna, men fo rlorade tyva rr finalplatsen 

efter lottdragning. Nedan ett exempel fra n 

a rets ta vling. 

 

BIOLOGI OCH GEOGRAFI 

La sa ret 2019-2020 inleddes som vilket annat 

la sa r som helst. Den nuvarande la roplanen 

som nyss tagits i bruk bo rjade hitta sina for-

mer ga llande utva rdering och arbetsmetoder 

och vi har satsat pa  att vidareutveckla under-

visningens inneha ll, samtidigt som en del av 

undervisningsutrymmena och den a mnesspe-

cifika utrustningen fo rnyats. Biologisalen har 

utrustats med nya fo rvaringshyllor, geografi-

salen har fa tt sig ett ordentligt ansiktslyft med 

nya bord och stolar och i mars anla nde 8 nya 

elevmikroskop, samt ett digitalt la rarmikro-

skop till skolan. Under la sa ret kunde vi a ven 

gla dja oss o ver att, efter en paus pa  tre a r, a ter 

igen ha la rarkandidater med oss i undervis-

ningen. 

I mitten av november deltog la rarna i biologi i 

en konferens om genealogi och DNÅ vid Umea  

Universitet. Konferensen behandlade hur 

DNÅ idag anva nds fo r att utreda hur ma nni-

skosla ktet spridit sig till jordens alla ho rn, hur 

Finland i den nordiska ta vlingen. Vi ser fram 

emot en spa nnande fortsa ttning pa  detta 

a ventyr. 

Pa  bilden ett exempel pa  uppgift i uttagnings-

ta vlingen. 

Under la sa ret har vi fortsatt att anva nda ett 

par olika la romedel inom matematikundervis-

ningen. Variationen a r bra ba de fo r utveckl-

ingen av arbetsmetoder och fo r de la rarstu-

derande som go r praktik i va ra klasser. Unge-

fa r tva  tredjedelar av klasserna anva nder 

ma.fi (tidigare matematik.fi), vilket uppskatt-

tas av ma nga. Till fo rdelarna ho r att eleverna 

inte beho ver ba ra bo cker och att materialet 

kan anpassas enligt o nskema l. Ått eleverna 

hela tiden anva nder sina iPaddar i matema-

tikundervisningen sa nker ocksa  tro skeln att 

ta in olika interaktiva hja lpmedel, som Geoge-

bra-appar eller olika matematikspel, i under-

visningen. 
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DNÅ anva nds i dagens sla ktforskning samt 

hur DNÅ kan anva ndas inom modern krimi-

nologi. 

Intresset fo r det finla ndska skolsystemet a ter-

speglas a ven detta la sa r i och med att vi inom 

a mnesgruppen haft en la rarstuderande fra n 

Linko pings universitet under tiden 27 januari 

till 21 februari. Hennes a mneskombination 

var geografi och historia. Inom ramen fo r hen-

nes VFU-praktik tog hon del av va r ordinarie 

undervisning och o vrig verksamhet inom sko-

lan samt a ven hur la rarutbildningen bedrivs 

inom Vasa o vningsskola. 

I allt va sentligt a r det a nda  Corona virusets 

framfart som kommer att kommas iha g fra n 

detta la sa r. Spridningen bo rjade i Kina i de-

cember 2019 och ka ndes i detta skede avla g-

set, men som vi alla vet utvecklades det hela 

till en pandemi med konsekvenser av aldrig 

tidigare ska dade dimensioner i va rt nutida 

samha lle. 

Finlands regering med statsminister Sanna 

Marin i spetsen meddelade ma ndagen den 

16.3 om omfattande a tga rder fo r att stoppa 

smittspridningen av Corona viruset. Bland 

dessa a tga rder fanns beslutet om sta ngandet 

av landets alla gymnasier fra n och med ons-

dagen den 18.3. 

I skrivande stund (torsdagen den 2 april) har 

vi nu undervisat va ra elever pa  distans i unge-

fa r tva  veckors tid. Enligt vad vi vet nu kom-

mer grundskolorna igen att o ppnas onsdagen 

den 13.5, men det kan a ven bli sa  att vi under-

visar pa  distans hela la sa ret ut. 

Vi kan redan nu konstatera att vi har varit 

lyckligt lottade i denna mycket speciella situ-

ation med undantagslagar ikraft. Vasa o v-

ningsskola och Å bo Åkademi har visat sig 

vara va l fo rberedda fo r distansundervisning. 

Vi har tillga ng till diverse digitala verktyg som 

nu kommer va l till pass. I va r undervisning 

har vi redan tidigare i stor utstra ckning an-

va nt oss av dessa verktyg men nu a r det verk-

ligen av avgo rande betydelse att kunna an-

va nda de digitala plattformarna. De verktyg 

som fra mst anva nds a r Zoom fo r videokonfe-

renser, Itslearning fo r delning av undervis-

ningsmaterial och uppgifter, samt Wilma fo r 

allma n kommunikation, inla mningsuppgifter 

och delning av lektionsmaterial. Socrative och 

Testmoz a r ocksa  i anva ndning fo r att genom-

fo ra mindre fo rho r och minitest. 

Det a r nya tider nu och inget a r som fo rr. Na r 

detta skrivs undervisar vi hemifra n och tra f-

far endast va ra studerande o ver interna tet. 

Bra har det dock fungerat hittills, och bra fun-

gerar det sa kert ocksa  tills det att vi fa r a ter-

va nda till skolan, vilket var fallet fra n 14.5. 

DATATEKNIK 

Under la sa ret har det funnits tre datarelate-

rade tillvalsa mnen. Å k 8 har haft kort och 

la ngt datatillval. I ba da har vi bekantat oss 

med kontorsprogram som Office. Ma nga o v-

ningar har fo rankrats vid eventuellt aktuella 

saker som att skriva en snygg och fungerande 

CV fo r sommarjobbsanso kningar, go ra upp 

dokumentinsta llningar med tanke pa  sto rre 

rapporter eller smarta bera kningar med 

tabellkalkyleringsprogram. I a mnet har vi 

dessutom ga tt grundligare in pa  hur man an-

va nder tillbudsvarande ICT-tja nster. Vi bekan-

tade oss a ven med Hour of Code, ett interna-

tionellt programmeringsevenemang. 

Å k 9 har i Robotik bekantat sig med online-

kodningsverktyget Construct. I kursen hade vi 

ett projekt da r man skulle go ra ett web-spel 

eller en animering. 

Å k 8 har fa tt planera, utveckla och skapa pro-

totyper av appar och spel i Keynote. Under 

processen har eleverna funderat pa  vilket 

behov appen skall fylla, vad som ka nneteck-

nar en “bra” app och hur man fa r utseendet pa  

appen sa  tilltalande och genomta nkt som mo j-

ligt. Å ttorna har ocksa  producerat egna filmer 

och animationer med green screen-teknik. 
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HÄLSOKUNSKAP 

La sa rets tema, ha llbart la rande, har vi fokuse-

rat pa  detta la sa r. Genom det ska eleverna fa  

en god grund som de kan bygga vidare pa . I 

Å rskurs 7 i ha lsokunskap har vi behandlat 

flera olika omra den som har med individen 

att go ra. Na gra exempel pa  dessa a r so mnen, 

puberteten och sja lvka nnedomen. 

I a rskurs 8 har kunskapen byggts pa  ytterli-

gare. De har bland annat jobbat praktiskt med 

de fem fysiska grundegenskaperna (styrka, 

snabbhet, utha llighet, koordination och ro r-

lighet), genom att ha lla presentationer och 

visat pa  o vningar. Åndra omra den vi har job-

bat med a r exempelvis preventivmedel, kos-

ten och a tsto rningar. 

I a rskurs 9 har vi ga tt fra n individen till sam-

ha llet och den globala ha lsan. Folksjukdomar, 

smittosamma sjukdomar och droger a r na gra 

av de omra den som har behandlats. Niorna 

fick a ven beso k av Ådam Guarnieri som bera t-

tade om Regnba gsankan och HBTIQÅ+-

personer, han delade a ven med sig av sin egen 

bera ttelse. Den a terkommande fo rsta hja lpen-

undervisningen, som Vasa centralsjukhus 

skulle ha ordnat tillsammans med Novia och 

Vamk, kunde tyva rr inte ha llas i maj i a r. 

Adam Guarnieri föreläser för åk 9. Foto: Johanna 

Högholm. 

RELIGION 

Å rstemat Ha llbart la rande har fo rverkligats i 

religionsa mnet a k 7 - 9 pa  fo ljande sa tt:  

Hållbart så att det man lärt sig hålls i min-

net: åk 8 har arbetat bland annat med hi-

storiska tidslinjer med kortfattad informat-

ion, bilder och symboler. Teaterbeso ket till 

det nyrenoverade Vasa teater med Konst-

testarna som sponsorer hja lper a ttorna att 

ha lla i minnet holocausten och antisemitism-

en na r de fick se Spelman pa  taket och delta i 

fo r- och efterbearbetningen av dess centrala 

teman. 

Ekologiskt hållbart: Vi har pysslat av rest-

material fra n textilslo jd och bildkonst. 8c fo r-

djupade sig i ortodox religion genom ett ikon-

ma lningsprojekt da r material fra n kattmatla -

dor anva ndes. De testade a ven det digitala 

verktyget thinglink i dokumentationen av 

sina slutarbeten i Finlands religio sa historia. 

Projektet resulterade i ba de dioraman och 

digitala thinglink-dokument. 

Mående: Vi har strävat efter att minska 

stressen fo r eleverna genom tydliga struk-

turer, fokuserade uppgifter, pysselelement 

och ett lugnt tempo. Vi har anva nt fysiska 

la romedel.  Vi har haft mindre fo rho r ista llet 

fo r omfattande prov. Vi har a ven haft en del 

materialbaserade prov och inla mningsuppgif-

ter. En medveten satsning gjordes att minska 

den digitala biten (t.ex. genom att undvika 

power point) inom religionsundervisningen 

pa  7 - 9. Dessa planer ma ste ompro vas hastigt 

pa  va ren na r Corona-besta mmelserna tog 

bort just na rundervisningen som religionen 

satsat pa . Vi var tvungna att acceptera di-

stansundervisningen som drabbade sa rskilt 

a k 7. Under skolsta ngningen har undervis-

ningen skett med hja lp av zoom-lektioner och 

itslearning. 

Den traditionella pa skutsta llningen i audito-

riet ma ste inhiberas pa  grund av skolsta ng-

ning. 
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HSTORIA 

I a mnet historia so ker vi fo rklaringar till feno-

men i va r egen samtid genom att underso ka 

det fo rflutna. La sa rstemat Hå llbårt lå rånde 

har tangerats pa  olika sa tt inom a mnet. Med 

avstamp i det fo rflutna har vi sett pa  temat 

ha llbar utveckling och global ra ttvisa ur olika 

perspektiv. Vi har underso kt hur de val som 

har gjorts i det fo rflutna har pa verkat va r 

egen samtid och funderat o ver hur va ra egna 

val i sin tur pa verkar framtiden. Vi har o vat 

oss i kritiskt ta nkande och fo rma gan att tolka 

och sa lla fram relevant information. Vi har 

efterstra vat att den kunskap och de fa rdighet-

er vi fa tt ska ha lla fo r att bygga vidare pa  i 

form av ett livsla ngt la rande.  

SAMHÄLLSLÄRA 

I a mnet samha llsla ra i a rskurs 9 har la sa rste-

mat Hå llbårt lå rånde fungerat som en ro d 

tra d. Vi har aktivt fo ljt med samha llsproces-

ser och arbetat fo r att skapa fo rsta else fo r 

dem. Vi har fokuserat pa  kunskaper och fa r-

digheter som beho vs fo r en ha llbar framtid 

ba de ur individens och samha llets perspektiv, 

t.ex. aktivt medborgarskap, arbetslivskompe-

tens, ekonomiskt ta nkande och vardagsjuri-

dik. Den nya la roplanen fo r a mnet samha lls-

la ra har ocksa  tagits i bruk detta la sa r.  

Under ho sten fick eleverna tra ffa Vasa stads-

fullma ktiges ordfo rande och riksdagsledamot 

Joakim Strand. Under va rterminen hade vi 

beso k av Nyhetsskolan som tillsammans med 

eleverna arbetade kring temat massmedier-

nas uppgift i samha llet och ka llkritik. Tyva rr 

hade vi under va rterminen inte mo jlighet att 

go ra inplanerade studiebeso k pa  grund av 

ra dande undantagsfo rha llande. 

MUSIK 

Kursen Lå tverkståd ingick som nytt kort till-

valsa mne fo r musikintresserade elever i a k 9. 

Under november ma nad va xte bl.a. texten till 

skolans egen “Lucia-rap” fram. Urpremia r 

blev det i samband med Luciaframtra dandena 

vid f-9:s Luciafestligheter samt i vid Åcade-

mill fo r Å Å:s personal, fredagen den 13 de-

cember. 

Utbytesla rarstuderande Rizu Natzudande 

fra n Japan, ho ll ho gklassiga presentationer 

om traditionella japanska instrument, kallas 

Wagakki, under vecka 7 fo r samtliga klasser i 

a k 7 samt fo r musiktillvalseleverna i a k 9. 

Eleverna i a rskurs 8 hade under ho sten mo j-

ligheten att se Wasa teaters uppsa ttning av 

pja sen Spelman pa  taket. Tillsammans med 

a mnet modersma l och litteratur har vi arbe-

tat tva rvetenskapligt kring denna pja s.  

Vi har ocksa  beso kt muse er i lokalsamha llet 

fo r att bekanta oss med olika skeden i ba de 

nationell och lokal historia. Tyva rr hade vi 

under va rterminen inte mo jlighet att go ra 

inplanerade studiebeso k pa  grund av ra -

dande undantagsfo rha llande. 

Rizu och musiktillvalseleverna åk 9. 
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Rizu har sja lv spelat och deltagit i wadaiko-/

slagverksensembler hemma i Osaka i o ver tio 

a rs tid.   

Under samma vecka info ll a ven Allå hjå rtåns 

dåg med lunchmusik av och med tillvalselever-

na i a k 8 och 9. Å ven bandklubbens band un-

der Mathias Granfors ledning framtra dde. 

Traditionen uppskattas och a r smidig att ar-

rangera na r publiken kan och fa r “droppa in” 

till musiksalen na rhelst man o nskar. 

Å rets Performånce - projekt kom att kallas 

“Don´t Stop Believin”, efter bandet Journeys 80

-talshit. Sex la rarstuderanden var aktivt med 

under produktionens ga ng, tillsammans med 

fyra la rare fra n skolan. Ett 20-tal elever fra n 

a rskurserna 7 - 9 deltog aktivt under a rets 

kompetensveckå, som nådde sin kulmen i slutet 

Bandklubbens framträdande under lunchmusiken, 

Alla hjärtans dag 14.2.2020.  

av veckan med premia rfo resta llning och tva  

extra fo resta llningar fo r fra mst elever fra n a k 

5 - 9.   

Å k 9:s musiktillvalsgrupp var anma lda att 

framtra da vid Skolmusik i Jakobstad i maj. 

Årrango ren Dunk r.f. meddelar att evene-

manget flyttas fram med ett a r till maj 2021. 

  

“Don´t Stop Believin´”- ensemblen 

10.3. 2020 .  
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BILDKONST 

I a rskurs 7-9 har undervisningen fokuserat 

pa  la sa rets tema Ha llbart la rande. I bildkonst-

a mnet innebar det att la ra sig ekologiskt, 

etiskt och estetiskt ha llbart ta nkande och 

handlande samt att la ra sig va rdera och be-

akta ha llbar utveckling och kulturell ma ng-

fald i samha llet, miljo n, konsten och annan 

visuell kultur. Rent konkret handlade om att 

undvika att anva nda fa rgmedel och andra 

kemikalier som i sluta ndan belastar miljo n, 

om ansvarsfull anva ndning av material och 

utrustning samt att la ra sig att a teranva nda. I 

tillvalsgrupperna har eleverna dokumenterat 

sin arbetsprocess i digitala portfo ljer i 

Seesaw och den formativa bedo mningen har 

utga tt ifra n elevernas processbeskrivning. 

 

Årskurs 8 tolkar olika konstverk och målar på para-

plyn. Utställningen blev en installation i matsalen. 

Foto: Lisette Smedlund. 

 

Eleverna har tagit del av kulturutbudet i Vasa 

i olika kulturtillsta llningar och utsta llningar. 

De uppskattade framfo rallt deltagandet i Ex 

Libris-verkstaden pa  Tikanojas konsthem i 

samband med beso ket pa  konstutsta llningen 

Sja lens o ga samt ma lningsverkstaden pa  

Kuntsis museum fo r modern konst som ho lls 

i februari. 

 

 

 

Årskurs 9 besöker Kuntsis målarverkstad och tolkar 

Marita Liulias verk. Foto: Lisette Smedlund. 

 

 

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 konstna ren Ida Koi-

tilas arbete med att skapa och installera 

konstverket Kunskåpens kå llå (Pool) i B-

husets trapphus. Konstna ren fo rela ste och 

bera ttade om sitt verk samt delgav studie-

material som vi kunde anva nda i undervis-

ningen. I konstverket mo ts olika material 

som till exempel harts, sna ckor, kakel, pan-

sarglas, ljus och tra . Installationen ser olika 

ut pa  olika avsta nd. Dessutom varierar be-

lysningen som finns inuti verket. Na r det 

gjutna hartset och sna ckorna betraktas pa  

na ra ha ll ga r tankarna till havet, men fra n 

trapphusets o vre va ningar ser de ut som en 

stja rnhimmel. Kunskåpens källå, ett beställ-

ningsverk som finansierats och deponerats 

av Stiftelsen Pro Årtibus, invigdes och av-

ta cktes pa  Svenska dagen den 6 november. 

 

Årskurs 9 gör stopmotion. Foto: Lisette Smedlund. 

 

 

Teckning gjord av Nida Fredriksson i årskurs 9. Upp-

giften var att tolka en drömvärld.  

 

Bildkonstla rarna Lisette Smedlund, Johan 

Vikstro m och Maja Ro j Urrutia deltog i fort-

bildningsdagarna Bildstorm 7. Seminariet 

som arrangerades av stiftelsen ProÅrtibus  

ho lls denna ga ng i november i Vasa i Å bo Åka-

demi, FPVs bildkonstsal i Åkademill. Vid 

denna fortbildning fick vi bl.a. la ra oss om hur 

samtidskonst, robotik, digitala la rplattformar, 

motreklambilder samt Virtual Reality via pro-

grammet Google Tilt Brush kan anva ndas i 

bildkonstundervisningen. 
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SLÖJD  

Å ven detta la sa r har eleverna i a rskurserna 1–

9 anva nt programmet SeeSaw fo r att doku-

mentera sin slo jdprocess med hja lp av text, 

bild och video. Genom att dokumentera sin 

arbetsprocess fa r eleverna en tydligare bild 

av sin egen och sina kamraters slo jdprocess. 

Dokumentationen a r ett va rdefullt redskap 

fo r sja lvva rdering, kamratrespons och la ra-

rens summativa va rdering. 

Ocksa  la rarna har fortbildat sig pa  olika sa tt, 

bland annat har vi deltagit i utvecklingspro-

jektet "Slo jdens magi” med syftet att utveckla 

undervisningen i slo jd i Svenskfinland. 

Eftersom skolan deltar i projektet “skolan i 

ro relse”, sa  har elever i a rskurs 3-6 tillverkat 

jonglerbollar. Bollarna har varit i flitig an-

va ndning. Treorna och fyrorna har a ven till-

verkat elektriska spel och LED lyktor och 

samtidigt skaffat sig insikter om o ppna och 

slutna stro mkretsar.  

 

Eleverna har gjort  kängurupåsar som de sände till  

Australiiens behövande djur. Foto: Stina Ahlmark. 

Sjuorna har bekantat sig med finla ndsk de-

sign och tolkat ka nda formgivares formspra k. 

Dessutom har sjuorna planerat och tillverkat 

belysningsarmaturer i betong och juldekorat-

ioner med laserska rare. 

I tillvalet har eleverna sytt festkla der, va vt, 

smitt knivar av gamla filar, sytt om gamla 

kla der och formpressat tra . Tillvalskursen 

Design genomfo rdes fo r fo rsta ga ngen i a r 

med elever i a rskurs 9. Tillvalskursen var ett 

samarbete mellan slo jdla raren Kasper Hiltun-

en och bildkonstla raren Lisette Smedlund. I 

Design fick eleverna bland annat i uppgift att 

designa en egen glaso gonmodell eller -

kollektion. Eleverna bekantade sig med olika 

popula ra och tidstypiska designer, var pa  stu-

diebeso k hos en optiker och designade sina 

egna glaso gonba gar. Ba garna ritades upp i 

ritprogrammet Tinkercad  och skars ut med 

laserska rare.  

DESIGN_SLÖJD 7-9 Foto: Kasper Hiltunen. 

Va rterminen fick en ova ntad va ndning i mars, 

da  vi o vergick till distansundervisning pa  

grund av coronaepidemin. O ver en natt fick vi 

la rare digitalisera va ra slo jdsalar och bo rja 

utveckla slo jduppgifter som eleverna kan 

go ra i sina hem. Den stora utmaningen fo r 

slo jdens del a r att vi helt och ha llet saknar 

la romedel och fo r det mesta a r beroende av 

fysiska material och arbetsredskap. Vi fick 

ta nka om och utveckla uppgifter som elever-

na kunde genomfo ra hemma, utan na gra spe-

cialverktyg eller material. I uppgifterna foku-

serades pa  Vardagskompetens. Grupperna 

fick liknande teman med fokus pa  vardags-
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komptens och med ledord som t.ex. problem-

lo sning, motorik och fingerfa rdighet. Fo rsta 

veckan var elevernas uppgift att sta da sin 

kla dgarderob hemma. Åndra exempel pa  te-

man fo r distansuppgifter var att serva sin cy-

kel, knyta knopar, tva tta fo nster och reflek-

tera o ver egna hemmets brandsa kerhet. Åld-

rig fo rr har vi fa tt sa  positiv respons pa  va ra 

slo jduppgifter fra n hemmen! 

Vi ho ll kontakt med eleverna via Zoom och 

eleverna dokumenterade sitt arbete pa  

Seesaw. Ett stort tack till elever, fo ra ldrar och 

kolleger runt i Svenskfinland! Efter detta kla-

rar vi vadsomhelst! 

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

GYMNASTIK 

Under la sa ret har vi sa rskilt betonat vikten av 

daglig ro relse och framfo rallt fysisk aktivitet 

fo r egen skull. Fo rhoppningsvis bar eleverna 

de tankarna med sig under va rens distansun-

dervisning, da r avbrott i vardagen fo r frisk 

luft och ro relsepauser var viktigare a n na gon-

sin.  o vrigt har gymnastiken haft ett utma-

nande a r. Ho stterminen rullade i och fo r sig 

pa  ganska normalt med utomhusidrott i alla 

dess former fram till ho stlovet och da refter 

gjorde la rarstuderande med gymnastik som 

la ngt bia mne sin praktik i de flesta av va ra 

gymnastikgrupper under fem veckors tid. 

Info r decembers festligheter med niornas 

sja lvsta ndighetsbal och julfesten, pra glades 

gymnastiken av dans i olika former, vilket 

alltid a r en lika trevlig avslutning pa  ho stter-

minen.  
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Balansträning. Foto: Eva Ramstedt. 

Vintern a  sin sida lyste med sin fra nvaro och 

a rets vinteridrott blev mycket miserabel. I 

sta llet fo r att a gna a rets fo rsta ma nader a t ski-

da kning och skridskoa kning samt andra alter-

nativa vinteraktiviteter, kunde vi inte skida 

alls och skridskoa kningen ho lls ocksa  pa  ett 

minimum. Men med facit pa  hand, hann vi 

dock med de flesta inomhusidrotter fo re sko-

lans sta ngdes.  

Gymnastikundervisningen kunde dock utfo ras 

ypperligt trots distansundervisningen. Tack 

vare en ma ngd olika appar, videofiler och 

Seesaw som redovisningsverktyg, kunde ele-

verna utfo ra en ma ngd olika tra ningar och o v-

ningar - a ven om va r betoning la g pa  fysisk 

aktivitet utomhus som motvikt till det digra 

arbetet hemma framfo r ska rmen. Med erfaren-

het kan vi bera tta att det ga r utma rkt att 

zooma ocksa  utomhus da r var och en streamar 

sin gymnastiklektion live.  

I ma nadsskiftet januari-februari deltog gym-

nastikla rarna i Liito:s nationella fortbild-

ningsdagar fo r gymnastikla rare i Rovaniemi. 

Da r uppdagades da  den fo rsta coronasmit-

tade patienten i Finland.  Inte kunde man tro 

att pandemin senare skulle bli sa  pass omfat-

tande att skolorna sta ngs och man uppmanas 

att ha llas hemma.   

I skolidrotten kammade flickorna i 7-9 hem 

en bronsmedalj efter fin insats i finalturne-

ringen som ordnades i Nykarleby. Ba de poj-

karna och flickorna deltog a ven i fotboll. Un-

der a ret satt Eva Ramstedt i skolidrottens 

styrelse.  
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ELEVHANDLEDNING 

Eleverna i a rskurs 7 har i huvudsak jobbat 

med studieteknik ba de individuellt och i 

grupp. Genom olika o vningar och experiment 

har eleverna getts mo jlighet att uppta cka 

olika sidor i sitt eget la rande. Syftet med att 

eleven la r sig olika la rstrategier a r att de ska 

fungera som viktiga verktyg i det sja lvsta n-

diga skolarbetet i olika a mnen. 

I a rskurs a tta har vi bekantat oss med na -

ringslivets olika branscher i Finland. Eleverna 

har a ven genomfo rt olika yrkesvalstest och 

fa tt en inblick i vilka yrken som finns inom de 

olika branscherna. Å ttornas praktiska arbets-

livsorientering (PRÅO) blev tyva rr insta llt till 

fo ljd av coronaviruset, men eleverna har a nda  

so kt fram information och ha llit presentation-

er om sin ursprungliga praoplats. 

Å rskurs 9 fo rberedde stadieo verga ngen pa  

olika sa tt. Uto ver individuell handledning har 

alla i a k 9 haft elevhandledning i klass 1 ggr/ 

vecka under perioderna 1-4. Under lektioner-

na har eleverna fa tt information om andra 

stadiets utbildningar. Vi har jobbat med ba de 

la rarledda lektioner samt projektarbeten, da r 

eleverna sja lva so kt fram information om 

olika yrkesutbildningar, gymnasieutbildning-

ar, folkho gskoleutbildningar och 10:e a ret. Vi 

har a ven gjort studiebeso k och fa tt beso k av 

representanter fra n ovan na mnda utbildning-

ar. 

Den 12.11.2019 ordnade studiehandledarna i 

Borgaregatans skola, Vasa o vningsskola, 

Korsholms ho gstadium och Tegengrenskolan 

fra n Vo ra  en gemensam informationskva ll om 

GEÅ fo r ba de fo ra ldrar och elever. Kva llen var 

en del av den riksomfattande ”Va rldens 

sto rsta fo ra ldrakva ll”, initierad av Utbild-

ningsstyrelsen. Studiehandledarna fra n re-

spektive skolor informerade om den gemen-

samma elevantagningen. Under kva llen fick 

alla ta del utbildningsma ssan med utsta llare 

fra n regionens skolar pa  2:a stadiet, da r gym-

nasieskolor, yrkesutbildningar, folkho gskolor 

och uppso kande verksamhet fo r ungdomar 

fanns representerade. Ett ypperligt tillfa lle fo r 

elever och va rdnadshavare att diskutera ut-

bildningsalternativ och framtid med repre-

sentanter fra n de olika utbildningarna. 

O vriga saker som vi gjort fo r att fo rbereda 

eleverna info r valet av utbildningar har varit: 

 Prao v 36 och 47  

 Studiebeso k till Vasa yrkesinstitut  

 Studiebeso k till Yrkesakademin  

 Studiebeso k till Vasa Gymnasium  

 Studiebeso k till Vasa o vningsskolas 

gymnasium  

 Fria kristliga folkho gskolan beso kte 

skolan och informerade om sina linjer 

 O vning info r Gemensam Ånso kan 

 Genomfo ra GEÅ i skolan v 8 och v 10 

 Handledning info r eventuella urvals-

prov v 15-20 

 Information av Fo rega ngarnas verk-

samhet  

 

Johanna Ho gholm, elevhandledning a k 8, Pa-

mela Backholm, elevhandledning a k 7 och 9 

 

Gemensam föräldrainfo om GEA. Foto: EBK. 
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HUSLIG EKONOMI 

La sa rets tema har varit: Ha llbart la rande. Or-

det ha llbarhet har i ma nga aspekter inom a m-

net huslig ekonomi alltid funnits som en va -

sentlig del. Det a r ju en del av a mnets ka rna. 

Det fick sin bo rjan da  undervisning inom a m-

net togs i bruk i det finska folksamfundet. Re-

dan da  var ma let att ta tillvara inhemska livs-

medel samt att upplysa om na ringsriktig kost. 

Redan pa  1960–70-talet kom frysta rotsaker 

och sedan kom diverse livsmedel sa  som 

sa spulver osv. Efter det kom fa rdigmaten. 

Popula rast var dock buljong som en anekdot. 

Detta a r na got som vi diskuterat i de ho gre 

a rskurserna under la sa ret. Finns det fo rdelar/

nackdelar med dessa produkter. Det finns 

inget svar pa  denna fra ga fo r den a r ma ngfa-

setterad. Det som varit ma let a r att eleverna 

skall ka nna till fakta och utga ende fra n det 

go ra sina egna val med tanke pa  ha lsa, eko-

nomi och miljo . 

Detta sker genom ett kritiskt och analyse-

rande sa tt att va rdera, omsa tta och fa  nya in-

sikter. Dels handlar det om att kunskaperna 

och insikterna blir besta ende. Detta a r en fo r-

utsa ttning och ett fundament i att utveckling-

en i vardagen kommer att fortga .  

Å mnets karakta r och inneha ll fo ra ndras med 

den samha llsutveckling som sta ndigt sker 

t.ex. sto rre fokus ligger pa  ha llbar utveckling 

och planering av tid i hemmet. En stor del av 

undervisningen har a ven detta a r handhafts 

av studerande. En ny utmaning blev fo rsta s 

distansundervisningen. Detta innebar natur-

ligtvis en stor utmaning. Hur undervisar du 

ett praktiskt estetiskt a mne pa  distans? 

Ma nga fo rknippar huslig ekonomi med mat-

lagning. Naturligtvis a r matlagning en del av 

a mnets va sen. Bakom matlagning finns myck-

Macrons. Foto: EBK. 

et mera sa  som kemiska processer osv. Å mnet 

ligger pa  en ma ngvetenskaplig grund och det 

finns ma nga omra den som ga r att undervisa 

pa  distans, na gra exempel a r matkultur, ren-

go ring, textilva rd, livsmedel, ha llbarhet, kon-

sumentkunskap osv. 

Slutligen har en ny utva rderingsmatris tagits 

bruk. Den har utvecklats i samarbete med 

FPV. Denna typ av matris har mo jliggjort en 

kontinuerlig utva rdering som skall fungera 

ba de som sto d fo r la rarutbildare, la rarstu-

derande och naturligtvis eleven. 

Tommy Nordmån, lektor i huslig ekonomi 
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GYMNASIET 
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G ymnasiet har under detta la sa r haft 

375 studerande och runt 50 i perso-

nalen. Fo r mig som ny rektor har la sa -

ret varit ba de la rorikt och inspirerade men 

a ven utmanande och omtumlande. Det a r nog 

ingen underdrift att sa ga att samma ga ller fo r 

de allra flesta i va r skolgemenskap. Info r skri-

vandet la ste jag med intresse tidigare a rsbe-

ra ttelse och lade ma rke till fjola rets rubrik pa  

motsvarande inledning Fö rä ndringens vin-

där. Den känns även relevant detta år. 

Verksta llandet av gymnasiereformen har 

fortsatt och under ho sten har vi tagit i bruk 

ny lagstiftning och samtidigt pa bo rjat utarbe-

tandet av den lokala la roplanen som skall tas 

i bruk 2021. Under la sa ret har vi med gemen-

samma krafter pa bo rjat processen med att 

fo ra ndra verksamhetskulturen, fo rnya peda-

gogiken och utveckla nya och innovativa 

la rmiljo er. Ä ven om gymnasiet som finla ndsk 

institution har ka nnetecknats av en fo ra nd-

ringsiver under det senaste decenniet sa  

ka nns det ba de la rorikt och inspirerande att 

fa  delta i utformningen av det nyä gymnäsiet. 

I och med att grunderna fo r gymnasiets nya 

nationella la roplan publicerades i november 

fick vi mo jligheten att na rmare sa tta oss in i 

de centrala a ndringarna. Ma let med de nya 

grunderna a r att utveckla  verksamheten i 

gymnasiet sa  att den sto djer de studerandes 

va lbefinnande och deras individuella behov 

och la rande samt sta rker deras fa rdigheter 

fo r fortsatta studier och arbetsliv. 

Gymnasiets tidigare rektor, rektor emerita 

Ulla Granfors, har under la sa ret fungerat som 

regional la roplanskoordinator fo r regionens 

alla 12 gymnasier och har haft som uppgift 

att sto da processen och erbjuda olika lo sning-

ar och ide er fo r det egna gymnasiet. Gymna-

siet har ocksa  haft sto d fra n utvecklingsna t-

verket fo r gymnasierna (LUKE) som a r ett 

nationellt och regionalt samarbetsna tverk 

da r gymnasierektorn fungerar som regional 

koordinator. Gymnasiets egen la roplans-

grupp har tra ffats kontinuerligt under a ret 

och dragit upp riktlinjer fo r det interna arbe-

tet. Ä ven de flesta av kollegorna har under 

a ret deltagit i olika fortbildningar som sto d 

fo r va rt egna lokala la roplansarbete. Vi a r 

o vertygade att va rt gymnasium har god be-

redskap att verksta lla ma len. 

I samband med la roplansprocessen togs till-

fa llet i akt att gemensamt formulera en ny 

enhetlig va rdegrund som skall genomsyra all 

va r verksamhet framo ver. Den lyder i all sin 

enkelhet, ”Väsä övningssköläs gymnäsium 

betönär välbefinnände genöm sämverkän, del-

äktighet 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 tilla gg till de nationella grunderna 

och samtidigt leda oss in i framtiden.    

Va rterminen 2020 pra glades av den pandemi 

som fo ra ndrade och utmanade va rt sa tt att se 

vardagen och omva rlden. Ä ven om distansun-

dervisningsperioden pa  gymnasiet har fa tt ett 

GYMNASIET I TIDEN 

Vasa övningsskolas 

gymnasium är en natur-

lig del av hela Vasa 

övningsskola. Bilden är 

från utlysningen av 

skolfreden 2019 med 

allt från sexåringar till 

nittonåringar på sce-

nen och i publiken. 

Temat var ”Vi tar an-

svar”. Foto: Lisette 

Smedlund. 
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eget avsnitt i denna a rsbera ttelse sa  o nskar 

jag redan nu lyfta fram och tacka va r profess-

ionella personal som genom sin gedigna sam-

lade yrkeskunnighet och genuina yrkesstolt-

het gjorde att vi tillsammans 

klarade omsta llningen med 

bravur. Det kollegiala sto det 

och la randet har vuxit sig allt 

starkare och resulterat i ny och 

spa nnande kunskap, nya fa rdig-

heter och gemensam kompe-

tens. Ä ven studerande tog sig 

an utmaningen med o ppna sin-

nen och kunde avla gga sina 

studier i normal takt samt ha lla 

motivation uppe under den tid 

da  undervisningen a nnu so kte 

nya former. Ett stort tack till er 

alla under denna omtumlande 

tid! Ordnandet av intra des- och 

la mplighetsprov fick i april ett 

nytt uppla gg da  resande pa  

grund av coronaviruset skulle undvikas. Än-

tagningen ordnades sa  att de som beho vde 

avla gga intra desprov till va ra fo rdjupade pro-

gram i musik och bildkonst samt till den inter-

nationella engelskspra kiga linjen kunde go ra 

det pa  distans. Fa rdighetsproven genomfo rdes 

med hja lp av fo rberedande uppgifter och in-

 

tra desproven som virtuella intervjuer. 

Tyva rr blev det inte heller na gon stafettkar-

nevalsyra pa  hemmaplan i Vasa da  evene-

manget var ett av ma nga som 

fick flytta pa  sig. Detsamma 

ga llde ocksa  alla andra pub-

lika evenemang som normalt 

skulle ha anordnats som en 

del av va r egen verksamhet 

under va ren. Va ren var allt 

annat a n en upprepning av 

tidigare a r!  

Studentdimissionen och 

va ravslutningen genomfo rdes 

ocksa  som en virtuell fest 

med ba de direktsa nda och 

inspelade inslag. Mycket av 

inspelningarna gjordes i gym-

nasiets egen inspelningsstu-

dio och musiklinjens stu-

derande ansvarade till stor 

del fo r ba de musik, inspelning och editering. 

Tillsammans tar vi med oss de la rdomar som 

skola ret medfo rt och ser fram emot den tid da  

den normala vardagen ka nns ba de trygg och 

efterstra vansva rd.   

Mäts Börgmästärs, gymnäsierektör 

 

Gymnasiets campus med miljöer från tre århundraden. Foto: Vilja Media Ab. 

”Under läsåret här 

vi med gemen-

sämmä kräfter på-

börjät pröcessen 

med ätt förändrä 

verksämhetskul-

turen, förnyä pe-

dägögiken öch ut-

vecklä nyä öch in-

növätivä lärmil-

jöer.”  
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Vasa o vningsskola 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 stu-

dents 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 attri-

butes that can help individuals and groups to 

become responsible members of the commu-

nity. One important attribute is balanced, so-

mething 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 

psychology in the units of the cognitive ap-

proach 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 rigo-

rous 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 innova-

tive mind and digital technology to continue 

Happy CAS-students.  

Photo: Elisabeth Norrmén. 
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lessons and core elements. The physical iso-

lation 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 situat-

ion. 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 pe-

riod 2015-20 was completed in May 2020 

with the submission of the self-study and sup-

porting documents.  This thorough evaluat-

ion is an opportunity for leadership team and 

teachers to reflect on values and practices, 

strengths and development. 

Äs every year, teachers have attended works-

hops 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 o vningsskola is fortunate to 

have a parents’ support association. The 

board for 2020 elected in the annual meeting 

in February is: Jonas Waller, Änna Vester-

back, Elina Martin, Vincent Westberg, Marita 

Kivisto . The school is represented in the 

board by the IB coordinator.  

Kicki Häggblöm, IB-cöördinätör 
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Verksamhet under höstterminen 2019 

27.8 – Störmöte i Esträdän 

SKS ordnar alltid ett stormo te i bo rjan av 

ho stterminen da r nya representanter fra n a k 

1 ro stas in till studerandeka rsstyrelsen. 2019 

valdes a ven ordfo rande under ho sten, enligt 

tidigare ordfo rande Roosa Rantalas o nskema l. 

Det a rliga stormo tet a gde rum 27:e augusti 

och valde ordfo rande samt fyra nya represen-

tanter. Ordfo rande blev Ellen Bos a k 2 och 

fra n a k 1 blev nyinvalda representanter: Han-

nes Ulfvens, Daniel Berg, Elias Mulders och 

Zalfa Yehia. Nikke Palmberg och Caroline Ingo 

fortsa tter som handledande la rare. 

5-6.9 – Skölfötögräfering 

SKS ordnade skolfotograferingen pa  samma 

sa tt som tidigare a r. 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 fo r att uppma rk-

samma bilfria dagen. Ifall att det skulle finnas 

mindre a n 30 bilar och 30 mopeder pa  parke-

ringen skulle hela eleverna fa  ett pris. Detta 

ma l uppna ddes inte. Det bo r noteras att stu-

dentskrivningarna a gde rum samtidigt och 

bidrog till att ma let inte uppna ddes. 

26-27.9 – Hungerdägsinsämling 

SKS samlade in pengar i samarbete med Ro da 

Korset. 

10.10 – Flickdägen öch änti-bullying däy 

SKS uppma rksammade flickdagen och anti-

bullyingday genom att uppmana eleverna att 

kla  sig i rosa. 

4.11 – Innebän-

dymätch under 

hälsömässän 

SKS ordnade 

en innebandy-

match under 

ha lsoma ssan 

fo r studerande 

och fo ra ldrar-

na. 

14.11 – Lunch-

IN införs 

Pa  initiativ av 

Kicki Ha gg-

blom info rde 

studerandeka -

STUDERANDEKÅREN 

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

Foto: Ellen Bos. 
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ren LunchIn systemet. LunchIn systemet a r 

ett globalt fenomen som inneba r att man kan 

tra ffa och tala med nya ma nniskor vid bord 

som ho r till LunchIn systemet. 

29.11 – Lilläjul temädäg 

En temadag ho lls da r elever och la rare upp-

manades att kla  sig juligt. SKS bjo d ocksa  pa  

pepparkakor. 

Helä december värje måndäg öch önsdäg – 

Julkälender 

Julgodis go mdes i skolan under dessa dagar. 

Eleverna fick so ka dem och kunde fa  tips om 

var godiset ho ll hus med hja lp av instagram-

men. 

18-19.12 – Innebändyturnering 

Den a rliga innebandyturnering-

en ordnades enligt tradition. 

Turneringens vinnare var 3Ä 

men fo rlorade mot la rarna. 2Ä 

vann utstyrselta vlingen med 

Justin Bieber tema. 

 

Studerandekårens styrelse 

höstterminen 2019 

 

Ellen Bos, ordfo rande (a k 2) 

Elias Mulders (vice ordfo rande) 

a k 1, Hannes Ulfvens (kasso r) a k 

1, Änna-Karin Engstrand 

(sekreterare) a k 3, Dritero Ferri 

(a k 3), Roosa Rantala (a k 3), Peter 

Ählskog (a k 3), Kirill Helsing (a k 

2), Ädam Strand, (a k 2), Daniel 

Berg (a k 1), Zalfa Yehia (a k 1) 

 

Handledande la rare: Nikke Palm-

berg, Caroline Ingo 

Innebandyturneringen 18-19.12. 

Foton: Ellen Bos. 

Foto: Ellen Bos. 
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Verksamhet under vårterminen 2020 

 

15-16.1 – Presentätiöner för årskurs 9 

Niorna var pa  a rliga beso ket info r gymnasie-

starten, SKS hade en station da r man talade 

om SKS verksamhet samt annat om skolan. 

SKS bjo d in andra elever att tala som ocksa  

o nskade att delta. 

15.1 – Hygienpässkurs 

SKS ordnade i samarbete med YÄ! en hygien-

passkurs. SKS kunde erbjuda hygienpasskur-

sen a t 80 studeranden. 

28.1 – Deltägände i Gymnäsiäden 

Ett lag fra n gymnasiet deltog i Gymnasiaden i 

Pederso re och vann. Laget bestod av SKS-

medlemmarna Ellen Bos, Dritero Ferri och 

Hannes Ulfvens. 

29.1 – ÖVIS GYMNASIEBÖCKER – en fäceböök-

grupp 

SKS skapade en facebookgrupp da r fd. elever, 

kommande och nuva-

rande elever kan ko pa 

och sa lja gymnasie-

bo cker. 2.4 hade 

grupp 232 medlem-

mar. 

Jänuäri månäd – Käf-

fepäss 

Skolans ko k info rde 

pa  SKS initiativ ett 

kaffepass-system. Det 

inneba r att var sja tte 

kaffe a r gratis. 

 

Studerandekårens styrelse  

vårterminen 2020 

 

Ellen Bos, ordfo rande (a k 2) 

Elias Mulders (vice ordfo rande) 

a k 1, Hannes Ulfvens (kasso r) a k 

1, Änna-Karin Engstrand 

(sekreterare) a k 3, Roosa Rantala 

(a k 3), Kirill Helsing (a k 2), Ädam 

Strand, (a k 2), Daniel Berg (a k 1), 

Zalfa Yehia (a k 1) 

Handledande la rare: Nikke Palm-

berg, Caroline Ingo 

Hygienpasskurs 15.1. Foto: Ellen Bos. 

Vinnarna i Gymnasia-

den: Ellen Bos, Dritero 

Ferri och Hannes Ulfvens. 

Foto: Anders Fransén. 
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11.2 – Fäddergälän 

Den a rliga faddergalan ordnades 11.2. SKS 

hade hand om kaffeserveringen och den frivil-

liga penginsamlingen. Faddergalan var som 

vanligt i samarbete med musiklinjen som stod 

fo r musikprogrammet. Pengarna gick i a r till 

Ra dda barnens insamling fo r 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 cörönä-

viruset 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 äktivite-

ter på Instägräm. 

 

Faddergalan 11.2. Foto: Ellen Bos. 
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TUTORERNA 

Ett gla djande stort antal studerande i a rskurs 

1 anma lde under va ren 2019 sitt intresse fo r 

att fungera som tutorer under la sa ret 2019-

20. Äv dessa utsa gs 20 studerande som fick 

delta i tutorutbildningen. Tutorerna har aktivt 

jobbat fo r att de nya ettorna skall ka nna sig 

inkluderade i va r skolverksamhet. Redan un-

der ho stterminens fo rsta skoldag fick tutorer-

na ha lla i tra darna fo r ”la ra ka nna varandra” 

o vningar i basgrupperna. Tutorgruppen an-

svarade fo r planeringen och genomfo randet 

av friluftsfo rmiddagen som ingick i ettornas 

gymnasiekompetenskurs. Tutorerna deltog 

a ven i en lektion fo r att besvara fra gor anga -

ende studieplanering. I oktober ho lls ett ar-

betsmo te med utva rdering av verksamheten 

samt planering framo ver. Som diskussionsun-

derlag anva ndes Folkha lsans material. I no-

vember bjo d tutorerna in ettorna till en rolig 

lektion med lekfullt program. I december 

samlades basgrupperna fo r julinspirerade 

aktiviteter. Varje basgrupp dekorerade pep-

parkakshus som sta lldes ut i matsalen.  

Tutorerna har medverkat vid flertal PR-

tillfa llen fo r a k 9 och deras fo ra ldrar. Tutorer-

na har pa  ett fo redo mligt sa tt jobbat och sam-

verkat fo r skolans ba sta. Utva rderingen av 

Tutormöte i november. Foto: DCB. 

Tutorerna 2019-2020. Foto: DCB. 



 

133 

verksamhetsa ret blev denna ga ng i digital 

form pa  grund av distansundervisningen som 

ra der. Folkha lsan inbjuder tutorhandledarna 

till virtuell tra ff i april fo r planering av tutor-

utbildningen. Den nya gruppen tutorer till-

sa tts i bo rjan av maj. Som tutorhandledare 

fungerade Diane-Christine Blusi och Ä sa Lo f. 

Ä sa deltog i en tva dagars tutorhandledarut-

bildning i Tammerfors i januari, arrangerad 

av Folkha lsan.  

Diäne-Christine Blusi 

 

Samarbetsövningar på Sandö. Foton: DCB. 

Gymnasiets tutorer 2019-20: 

Änna Skoglund, Änton Keski-Nisula, Co-

lin Stro m, Eevi Hakala, Fanny Bergfelt, 

Fredrik Smirnoff, Ida Utriainen, Isach   

Strandberg, Ishan Sharma, Jasmine Sjo -

holm, Jerin Waller, Kirill Helsing, Malin 

Ivars, Max Polviander, Naomi Ä backa, 

Nathalie Eriksson, Rosalia Pukkala, Sara 

Linde n, Shreya Gannur, Sofie Braxe n.  

Samarbetsöv-

ningar på 

Sandö. Foto: 

DCB. 
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 HÄLSOMÄSSA I NOVEMBER 

Den 4 november var det premia r fo r ha lso-

ma ssa och o ppet hus fo r va rdnadshavare och 

studerande. Initiativet togs i va ras av stude-

randeva rdsgruppen som o nskade satsa pa  en 

positiv kva ll fo r ba de va rdnadshavare och 

studerande. En arbetsgrupp besta ende av D-C 

Blusi, Nina Kallio och Änne Uppga rd tillsattes. 

Ha lsoma ssan samlade gla djande ma nga delta-

gare! Det gavs mo jlighet att va lja mellan olika 

korta fo rela sningar eller workshops. Ungdo-

mars va lma ende och mentala ha lsa belystes 

av Änne Salovaara-Kero  fra n Valo och Mi-

kaela Lervik och Jennifer Dalgren fra n Barna-

va rdsfo reningen. Det fanns workshops i men-

tal tra ning med Kicki Ha ggblom och mindful-

ness med Johanna Ho glund. Olika fo reningar 

och organisationer som jobbar fo r ungdomar 

presenterade sig i matsalen (Folkha lsan, Bar-

nava rdsfo reningen, Valo, Fo rega ngarna, Ritz, 

Nykterhetsfo rbundet, osv). Bildkonstla rarna 

ho ll i tra darna fo r en skapande workshop da r 

en va ggtavla va xte fram under kva llen med 
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Uppe fr.v.:  

Andreas Sundstedt 

trampar till en smoot-

hie, Susanna Strand-

back 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 hen-

nes mamma. 

Bokhörna med modd-

delärare. 

Foton: DCB. 

 

ord och illustrationer kring vad som skapar 

va lma ende. Musiker fra n a k 2 upptra dde med 

musikinslag och musiktreorna hade en o ppen 

repetition av musikalen. Modersma lsla rarna 

hade skapat en mysig bokho rna med diskuss-

ioner kring bo cker och la sande. Kva llen avslu-

tades med dansuppvisning av studerande 

(som inga r i dansgrupper i Kipina ) och en 

spa nnande innebandymatch mellan fo ra ldrar 

och studerande.  
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Under ho sten 2019 inleddes projektet O vis i 

ro relse tack vare finansiering fra n RFV, Stu-

dier i ro relse (10.000 euro + sja lvfinansiering 

10.000 euro). 

O vis i ro relse har tre fokusomra den: ergo-

nomi, ro relse i vardagen samt motionssats-

ning fo r motionsgla dje, ma ngsidighet och ge-

menskap.  Ma let med projektet a r o kat va lma -

ende, o kad aktivitet under skoldagen, att ut-

veckla en verksamhetskultur som sto der akti-

vitet samt o kat samarbete mellan olika akto -

rer. I en tid av digitaliserad undervisning be-

ho vs kompensatoriska a tga rder fo r att 

minska stillasittandet. Äll ro relse som sker 

under skoldagen a r bra.  Pausgymnastik och 

aktiviteter pa  rasterna go r att vi orkar ba ttre 

med studierna.  Pausgymnastik har ha llits av 

la rare, la rarstuderande, ro relsecoacher och 

andra studerande.  Det kommer fler och fler 

studier som pa  visar att ocksa  korta aktivite-

ter ger, ba ttre koncentrationsfo rma ga, ba ttre 

inla rning och ba ttre ma ende. 

Bildkonststuderande fick i uppdrag att go ra 

en logo och den vinnande logon (design Äida 

ÖVIS I RÖRELSE 

Ovan: pausgymnastik med ÅAs mot-

ionsansvariga i Vasa Anki Stenkull-

Aura. Foto: DCB. 

Höger: brainbreaks i rörelsecoachut-

bildning. Foto: DCB. 
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Wikstrand) blev offentlig i samband med ett 

kick-off tillfa lle fo r hela gymnasiet 28.10. Pia 

Niemi fra n Wasa sports club drog ett pass 

tabata och projektet O vis i ro relse presentera-

des. En grupp ungdomar anma lde sitt intresse 

fo r att fungera som ro relsecoacher. Gruppen 

(12 coacher) konstituerades i bo rjan av de-

cember. Janina Enkvist Snellman, universi-

tetsla rare, ho ll en workshop 11.12 da r ro rel-

secoacherna fick rikligt med material och tips 

fo r pausgymnastik och ro relsepauser. 8 janu-

ari deltog de i en workshop pa  Folkha lsan da r 

Änna-Lena Blusi, sakkunnig i fysisk ha lsa, 

blandade kunskap om varfo r vi beho ver ro ra 

pa  oss med aktiva o vningar. Dessutom deltog 

ro relsecoacherna i en workshop pa  FPV 14.1. 

tillsammans med a mnesla rarstuderande. 

Huppare (med logon i tryck) inko ptes till ro -

relsecoacherna och arbetsgruppen.  

Thomas Friman deltog i ett mo te fo r koordi-

natorer i Vanda 9-10.10. Elisabeth Norrme n 

och Thomas Friman deltog i seminariet Stu-

dier i Ro relse 7-9.11.2019, Helsingfors -

Stockholm. Samtliga i arbetsgruppen hade fo r 

avsikt att delta i Studier i ro relse seminariet i 

Seina joki i april.  

La rarka ren har informerats om projektet och 

pausgymnastik eller brain breaks har inga tt 

under ett flertal mo ten. I november arrange-

rade arbetsgruppen ett pedagogiskt cafe  fo r 

Ovan: träning inför 

Toughest hinderbane-

lopp med PT Niklas 

Wiitala. Foto: DCB. 

Höger: rörelsecoach-

utbildning. Foto: DCB. 
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la rarna och delade med sig av tips och ide er 

fo r en ro rligare skolvardag. Under en vecka i 

november ordnades pausgymnastik utomhus. 

4.2 ho ll fysioterapeut Ulla-Maria Kristo en 

fo rela sning fo r samtliga studerande om ergo-

nomi. Sessionen inleddes med pausgymnastik 

som ro relsecoacherna drog. 

Änskaffningar har gjorts till gymnastiksalen i 

form av utrustning som finns tillga nglig under 

de raster och lektioner na r gymnastiksalen a r 

ledig. Pull-up bars har installerats i en korri-

dor och i gymnastiksalen.  

4.11 ho lls en Ha lsoma ssa och o ppet hus fo r 

va rdnadshavare och studerande.  

I mars inleddes gemensamma tra ningar fo r 

Energy Run och Toughest hinderbanelopp. 

Som inspirato r fungerade PT Niclas Viitala 

fra n Folkha lsan. Ba de studerande och la rare 

har fo r avsikt att delta. Ett ga ng pojkar har 

under la sa ret haft gemensamma tra ningar 

och spelat innebandy. De deltog med fram-

ga ng i gymnasiernas innebandyturnering da r 

de blev andra efter Topeliusgymnasiet. 

4.10 arrangerade skolan en friluftseftermid-

dag med flertal alternativ (plogging, zip ad-

venture, utomhusspel, fa gelska dning, bra nn-

boll, promenadtur la ngs stranden). I bo rjan av 

april hade vi planerat att ordna en friluftsef-

termiddag pa  O jberget fo r hela gymnasiet. 

Under april ma nad pa ga r en motionskampanj 

fo r studerande och personal. Utlottningspri-

ser i form av motionssedlar, presentkort och 

goodie bags delas ut bland de som la mnat in 

sin motionskupong. Den basgrupp som lyck-

ats fa  med flest deltagare vinner ett pris fo r 

hela gruppen. 

 

Medvetenheten om projektet O vis i ro relse 

finns nu hos ba de studerande, la rare, o vrig 

personal och va rdnadshavare. Pausgymnastik 

blir allt vanligare under lektionstid och de 

studerande tar initiativ till ro relsepauser.  

 Projektets synlighet garanteras med hja lp av 

#O visiro relse pa  gymnasiets instagramkonto 

@vosgymnasium   

Änso kan om finansiering fo r la sa ret 2020-21 

inla mnades 6.3.2020. 

Utbildade rörelsecoacher: 

Hanna Byggningsbacka, Jennifer Fors-

man, Maria Hagstro m, Malin Ivars, Än-

ton Keski-Nisula, Robin Knuts, Fanny 

Ladvelin, Julia Marttila, Viivi Suutarinen, 

Ämanda Tidstro m, Ida Utriainen, 

Ämanda Wo rgren. 

Arbetsgrupp Övis i rörelse: 

Thomas Friman, Diane-Christine 

Blusi, Elisabeth Norrme n, Änn-

Charlotte So derman. 
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Intercultural and collaborative learning with 

pedagogical use of ICT in schools – Erasmus + 

fortbildning fo r la rare. 

Vasa o vningsskolas gymnasium anso kte om 

och beviljades Erasmus+ medel fo r la rarfort-

bildning la sa ren 2019-2020. Projektet har 

namnet Intercultural and collaborative le-

arning with pedagogical use of ICT in schools. 

Inom projektet ska la rare fortbildas inom 

temaomra det ”Informatik, kodning, digitalt 

la rande och mediekompetens” genom att be-

redas mo jlighet att delta i kurser pa  olika ha ll 

i Europa. Kurserna a r utspridda o ver tva  la sa r 

och la rarna representerar olika a mnesomra -

den. I gruppen finns la rare ba de fra n nation-

ella gymnasiet och fra n IB-linjen.  

Digital kompetens a r en nyckelfa rdighet som 

betonas ba de i den nuvarande och den kom-

mande la roplanen fo r gymnasiet. Studentexa-

men blir helt digital fra n och med a r 2019 

vilket sta ller krav pa  la rarnas digitala kompe-

tens. Internationalisering a r en va ldigt viktig 

och naturlig del av va r skolas verksamhet 

ERASMUS+ LÄRARFORTBILDNING 

eftersom vi har en IB-linje med o ver 20 olika 

nationaliteter bland de studerande. Ett av tio 

ledord i IB:s ”learner profile” a r ”open-

minded”. Detta a r alltsa  na got som vi som IB-

skola ska stra va att forma va ra studerande 

mot. Ha r kommer internationalisering in som 

ett viktigt element.  

I va r skola a r kollegialt samarbete en naturlig 

del av verksamheten. Detta samarbete sker 

ba de inom a mnesgrupper och a mneso ver-

skridande. Varje la rare som deltagit i en kurs 

fortbildar sina kolleger och samarbetspartner 

i andra skolor eftera t. Eftersom vi a r en o v-

ningsskola kommer a ven la rarstuderande att 

fa  del av de nya insikterna som pa  sa  sa tt 

sprids o ver hela landet. Va r skola a r knuten 

till olika forskningsprojekt i samarbete med 

Ä bo Äkademi. Deltagande i fortbildning via 

Erasmus+ ger oss fa rdigheter att bidra akti-

vare till detta forskningsarbete. Speciellt kan 

ha r na mnas ett a mneso verskridande forsk-

ningsprojekt inom ramen fo r temastudiekur-

ser da r digital kompetens a r en fo rutsa ttning 

fo r deltagande i forskningsarbetet. 

Johanna Bonäs 

(längst till höger) 

deltog i Erasmus+ 

kursen Cultural-

heritage and 

storytelling in 

Heraklion sep-

tember 2019 

tillsammans med 

lärare från andra 

europeiska län-

der. Bilden är 

från ett skolbesök 

i en grekisk skola.  
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Vilka byggstenar formar va r identitet? Vilken 

bild ger vi av oss sja lva via sociala medier? 

Hur ser mitt ”digitala pass” ut i ja mfo relse 

med ditt? Vad a r det som bildar va r skolas 

identitet i ja mfo relse med andra skolor? Vad 

inneba r europeisk identitet?  

Va rt gymnasium har fungerat som koordine-

rande skola fo r Erasmus+ projektet 2018-

2020. Syftet med projektet ”What’s your ID?” 

har varit att medvetandego ra va ra stu-

derande om olika aspekter av begreppet iden-

titet samt sta rka deras fo rsta else av social, 

spra klig och kulturell ma ngfald.  Va ra samar-

betsskolor a r Heilig Hart College Waregem 

(Belgien), Stanislavs Broks Daugavpils Music 

Secondary School (Lettland) och 

Ägrupamento de Escolas de Consta ncia 

(Portugal). Skolorna i Lettland och Portugal 

var helt nya samarbetsskolor fo r oss, medan 

vi har ett la ngvarigt samarbete med va nsko-

lan i Waregem.  

Verksamheten har utga tt  fra n aktivt delta-

gande av studerande i alla skeden av pro-

jektet (planering, genomfo rande och utva rde-

ring). Ka nslan av delaktighet och erfarenhet-

en av kollegialt samarbete med la rare och 

studerande fra n andra skolor utomlands har 

sta rkt deras kompetenser pa  ma nga omra -

den.  Ett team av la rare har tra ffats regelbun-

det fo r att utveckla projektide er och fo lja upp 

verksamheten. Virtuella mo ten med va nsko-

lorna har ordnats och a ven studerande har 

medverkat i dessa. 

Under ho sten ordnades en workshopvecka i 

Daugavpils i sydligaste Lettland (6-12.10). En 

grupp pa  7 studerande och 2 la rare (D-C Blusi 

och Frida Crotts) deltog i workshopen som 

hade temat identitet och konst. Ä ven den por-

tugisiska va nskolan deltog i workshopen. Vi 

blev va l mottagna i Daugavpils, som a r Lett-

lands na st sto rsta stad och ligger vid floden 

Daugava. Koordinatorn och lektorn i historia 

Evelina Balode bjo d pa  ett intressant och vari-

erande program. Veckan inleddes med sam-

arbetso vningar och sa ng och musik. De stu-

derande gjorde en fotovandring genom sta-

den och fa ngade sina intryck. Vi gjorde en 

stadsrundtur, beso kte den nedlagda krutfa-

briken som numera a r 

museum, gick pa  konsert 

med Riga Sinfonietta, 

vandrade till fa stningen 

och det nedlagda kasern-

omra det och beso kte 

Mark Rothko konstmu-

seum. En dag gjordes en 

bussutfa rd till staden 

Zarasai i Litauen och vi 

sa g bl.a. en av de a ldsta 

ekarna i Europa samt 

sjo n Ilgis da r Jungfru Ma-

ria sa gs ha uppenbarat 

sig fo r ett par ungdomar 

1967 och platsen har allt 

ERASMUS+ What’s your ID? 

Gruppfoto i Daugavpils. Foto: DCB. 

Colin, Tilde 

och Eevi i 

Litauen. 

Foto: DCB. 
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sedan dess beso kts av litauer som en helig 

plats. Under hela veckan blev vi serverade 

traditionella lettiska ra tter och kulinariska 

upplevelser av rang. Veckan avslutades i Riga 

med guidade turer i ja rnva gsmuse et och ope-

rahuset. Ävslutningsmiddagen avnjo ts i den 

medeltida restaurangen Rozengrals.  

Gruppfoto i Belgien. Foto: DCB. 

Va r va nskola i Waregem, Belgien, stod va rd 

fo r en workshop 20-26.10 och 12 studerande 

och 2 la rare (Caroline Ingo och Joachim Hof-

man) deltog. Ha r var temat identitet och mu-

sik, men a ven historia. Deltagarna presente-

rade sig i form av sin ”anchor song” och veck-

an avslutades med en fra geta vling kring de 

sa nger de valt. Koordinatorn Lieven Vuylsteke 

och kollegan Carmen Deweer hade fo rberett 

ett ma ngsidigt och genero st program. Delta-

garna fick beso ka Ypres och slagfa lt och min-

nesma rken fra n fo rsta va rldskriget. De be-

so kte a ven den medeltida handelsstaden 

Bru gge och huvudstaden Bryssel. Ga sterna 

blev va l omha ndertagna i familjerna och ung-

domarna svetsades ihop pa  ett positivt sa tt. 

I januari var det sa  va r tur att arrangera en 

workshop fo r ungdomar fra n Belgien, Lett-

land och Portugal. Sammanlagt 63 studerande 

och 14 la rare fick delta i denna unika europe-

iska vecka. Temat fo r veckan var identitet ur 

ett tva rvetenskapligt perspektiv. Va drets 

makter var inte pa  arrango rernas sida sa  ga s-

terna fick tyva rr inte uppleva de ”arktiska” 

fo rha llanden som de fo rva ntat sig. Veckan 

inleddes med samarbetso vningar och lekar i 

Runebergsalen. Dramainstrukto rerna Änna 

Moberg och Lotta Ventus ho ll i tra darna fo r 

en fa ngslande workshop da r deltagarna sam-

verkade och a ska dliggjorde aspekter av iden-

titet pa  ett lysande sa tt! Efter lunchen pa  

Svenska klubben tog na gra av va rdarna o ver 

som guider fo r stadsrundvandring. Pa  kva llen 

samlades alla till en kva ll fylld av aktiviteter i 

Culturum. Bildkonstla rare Maja Ro j Urrutia 

hade planerat en workshop da r ungdomarna i 

Axel, Jerin, Jenny, Kirill, Emil och Adam vid Ato-

mium i Bryssel. Foto: DCB. 
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sma grupper skapade va ggtavlor utifra n sina 

namn med illustrationer utga ende fra n vad 

som a r centralt fo r deras respektive identitet. 

Kva llen avslutades med ”kodda” och inne-

bandy.  

Gruppfoto i Vasa. Foto: DCB. 

Personlig identitet var utga ngspunkt fo r de 

digitala ID pass som deltagarna gjorde utga -

ende fra n en egen QR kod som de andra sedan 

kunde avla sa. Detta var en mycket uppskattad 

och nyskapande aktivitet som la rarna Caro-

line Ingo, Frida Crotts, Joachim Hofman och 

Tina Liljeblad gjort. De fo ljde sedan upp detta 

genom en Kahootta vling pa  fredagen da r de-

taljer ur varje deltagares ID pass bildade un-

derlag fo r ta vlingen. Ungdomarna jobbade 

ocksa  i sma grupper med olika aspekter av 

identitet (historia, DNÄ, konst, regional, soci-

al, ko ns- och digital identitet) och presente-

rade sedan i form av metoden ”gallery walk”.  

Identitet i form av sa ng stod ocksa  pa  pro-

grammet. Vi la rde oss, under ledning av mu-

sikla rare Johan Sundqvist, en sa ng fra n varje 

deltagarland. 

En eftermiddag gjordes en utfa rd till Havets 

hus och Bjo rko . Vi hann njuta av utsikten fra n 

Saltkaret och ga  en bit av vandringsleden 

samt a ta grillkorv. Samma kva ll sa g vi en 

hockeymatch i ishallen. Ga sterna tog del av 

det regulja ra programmet i skolan genom att 

delta i tva  lektioner och i tva ornas dan-

so vning. De beso kte ocksa  O sterbottens mu-

seum och Kuntsi museum fo r modern konst. 

Det som o vertra ffade museibeso ken var dock 

sno fallet som fo ll just den eftermiddagen och 

tilla t sno bollskastning . 

Veckan avslutades med middag och program i 

Äcademill. Älla va rdungdomar ingick i arbets-

grupper som tog ansvar fo r olika program-

punkter under veckan. Den digitala utva rde-

ring som gjordes pa  fredagen visade tydligt 

att samtliga ungdomar hade uppskattat veck-

ans program, men det som samtliga framho ll 

var va rdet av att tra ffa ungdomar fra n andra 

la nder och fa  va nner fo r livet! 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla va rdfamil-

jer fo r er generositet! Och ett stort TÄCK till 

alla deltagande studerande och la rare fo r 

enormt gott samarbete och ma nga magiska 

minnen! 

Diäne-Christine Blusi, köördinätör för 

Eräsmus+ pröjektet  

Elea från Vasa, 

Beatriz från Por-

tugal och Charis 

från Belgien. 

Foto: DCB. 
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Överst: Social kväll i Culturum. 

Mellan: Letkajenkka i Estradan. 

Nederst: På vandring i Björköby.  

Foton: DCB.  

What did you value the 

most this week? 

I think Erasmus+ is an amazing 

organization that unites the 

young and inspires people in Eu-

rope 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 Bjo rko , 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 be-
fore), the kindness in everyone 
and the whole project. 
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Hallå! Vasa övningsskola och Jyväskylän 

normaalikoulu har fa tt trea rig finansiering 

fra n Svenska kulturfonden fo r ett gemensamt 

Halla -projekt (2018-2021). Ma let med pro-

jektet a r att vidareutveckla samarbetet mel-

lan skolorna och info ra tandemsamarbete 

inom spra kundervisningen i det andra in-

hemska spra ket. De studerande kommer att 

erbjudas mo jlighet till en egen PLT (personal 

language tutor) som de samarbetar med un-

der sin gymnasietid.  

Under projektet erbjuds la rarna mo jlighet att 

skugga sina kollegor i respektive skola under 

3-5 dagars tid. 

Projektet utarbetar a ven en 5 studiepoa ngs 

helhet da r la rarstuderande i finska och 

svenska vid Ä bo Äkademi och Jyva skyla n 

yliopisto samarbetar enligt tandemmetoden 

kring fra gor som bero r spra kinla rning och –

undervisning. 

Eklasstandem. Detta läsår har vi haft 

eklasstandem i 4 finskakurser: FINÄ 1, FINÄ 

3, FINÄ 4 och FINÄ 5. Detta inneba r att de 

studerande samarbetar med en finskspra kig 

studerande fra n Jyva skyla  med en del av kur-

sens uppgifter. Samarbetet sker virtuellt via 

Teams och de studerande fo r videosamtal 

med sin partner samtidigt som de lo ser kurs-

uppgifter, turvis pa  svenska och turvis pa  

finska.   

Ha r kommer na gra citat fra n studerande som 

deltagit i kurserna:  

”Man fick anva nda spra k pa  ett annat sa tt a n 

om det skulle varit en ”normal” lektion.” ”Man 

var tvungen att va ga prata och da  fick man 

bra med o vning, ba de pa  sja lva spra ket men 

ocksa  pa  sja lvfo rtroendet.” 

”On mielenkiintoista oppia puhumaan kielta  

natiivien kautta. Se harjaannuttaa kielitaitoa 

paljon. Myo s uusiin ihmisiin tutustuminen on 

aina positiivista.”  

”Man utvecklar spra ket och va gar tala mera. 

Fo rsta ga ngen man talade med dem sa  var 

man ra dd att bo ja fel och undvek att o va sva -

rare ord, men med ga ngerna sa  sla ppte man. 

Dessutom om man sa na got helt fel sa  ra ttade 

hen.”  

Såhär kan samarbetet se ut på en eklasstandem-

lektion. Foto: Olli-Pekka Salo.  

”Tuli oikeasti ka ytta neeksi vierasta kielta . 

Sellaista on hankalaa harjoitella tavallisilla 

oppitunneilla, joten koin sen tandemissa ai-

nutlaatuisen ta rkea ksi.”  

”Hon var lik mig och va ldigt sna ll. Det skulle 

vara bra att ha en finsk va n.”  

La sa rets utbyteskurs inleddes 13-15.11 i Jy-

va skyla  och va ra studerande fick fo r fo rsta 

ga ngen tra ffa sina tandempar i verkligheten. 

HALLÅ-PROJEKT OCH (E)KLASSTANDEM 
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Under vistelsen fick de studerande som upp-

gift att go ra en film om Jyva skyla  ur ett visst 

perspektiv (kultur-, idrotts-, studiestad osv.). 

Under va ra dagar i Jyva skyla  fick de stu-

derande ocksa  fo rso ka ta sig ut ur det finsk-

spra kiga Escape room Mysteeri, de fick ta del 

av Ämacing Race Jyva skyla , handskas med 

farliga maskiner i slo jdsalen, tillverka sina 

egna souvenirer, dansa och spela olika spel. 

En av kva llarna avslutades med gemensam 

middag pa  en restaurang. De studerande 

bodde i sina va rdfamiljer och fick sa ledes en 

utma rkt chans att prata finska och ta del av en 

finskspra kig va ns vardag.   

Deltagarna i årets utbytesprojekt med Jyväskylän 

normaalikoulu. Foto: Olli-Pekka Salo.  

15-17.1 var det va r tur att sta  va rdar da  de 

studerande fra n Jyva skyla  anla nde till Vasa. 

Under va ra dagar ha r gjorde vi en hel del. Det 

blev skoj och fra gesport kring skillnaderna 

mellan svenskar och finlandssvenskar, vi gav 

tillbaka genom att ta va ra ga ster till ett 

Escape room pa  svenska, vi dansade disco-

dans och va ggkla ttrade samt pysslade tillsam-

mans med Maja. Va ra ga ster fick ocksa  delta i 

de a ldstes dans o vning och sa  fick de en liten 

Vasa sightseeing-tur. Det blev ocksa  en del 

goda saker som fika vid Äroma och Sweet 

Vasa samt middag pa  Pub Niska och Friends & 

Brgrs. Beso ket avslutades med varma kramar 

och ka nslan av att vi hade fa tt ma nga nya va n-

ner! 

Modiga studerande ger sig av i höjderna. Foto: Olli

-Pekka Salo.  

Med pa  va r resa till Jyva skyla  i november 

hade vi Maja Ro j Urrutia  och Eva Ramstedt 

som skuggade sina kollegor i bildkonst re-

spektive gymnastik. Kerttu Korhonen fra n 

Jyva skyla n normaalikoulu skuggade i sin tur 

Maja i januari.  

Klasstandem. Vasa övningsskola samarbe-

tar med Vaasan lyseon lukio och vi erbjuder 

tillsammans en kurs per la sa r i klasstandem. 

Klasstandem skiljer sig fra n eklasstandem pa  

det sa ttet att paren tra ffas fysiskt (inte virtu-

ellt som i eklasstandem) och de studerande 

tillbringar varannan lektion pa  va r skola och 

varannan pa  lyseo.  

Åsä Löf 

”Hön vär lik mig öch 

väldigt snäll. Det skulle 

värä brä ätt hä en finsk 

vän.” 
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Årskurs 1 

Inom grupphandledarteamet fo r a rskurs 1 

har vi haft ambitionen att fra mja en ha llbar 

livsstil fo r de studerande med tanke pa  la ran-

de, ha lsa och va lbefinnande samt miljo n. Un-

der fo rsta studiea ret har vi satt tyngdpunkten 

pa  gemenskap, sja lvka nsla och va lbefinnande. 

Vi har ordnat olika temablock och mo ten 

inom a rskursen, ba de internt samt i samarbe-

te med olika organisationer som tex. Barna-

va rdsfo reningen som dragit workshoppar i 

bl.a. sja lvka nsla och framtidsdiskussioner. En 

ma lsa ttning har varit att minska uppdelnin-

gen i olika enheter och sta rka a rskursen som 

en helhet, da r ba de den nationella sidan samt 

IB fa r ge sin egen pra gel pa  verksamheten, 

som bland annat tagit sig i uttryck som flers-

pra kighet. Vi fortsa tter a ven som i fjol att in-

tegrera bildkonst-och musikstuderande med 

o vriga. 

Omsorgen fo r den sociala, mentala och fysiska 

ha lsan har inte endast synliggjorts genom 

punktinsatser utan ocksa  genom en kon-

tinuerlig dialog pa  alla niva er. I en trivselun-

derso kning som vi genomfo rde pa  ho sten 

bland alla ettor kom det fram att a rskursen 

o verlag upplever att de trivs i sin skola, att 

man fa r vara sig sja lv samt att det a r la tt att fa  

kontakt med ba de medstuderande och la rare. 

Va ra ettor uppskattar ocksa  den undervisning 

de fa r och tycker att de fo r det mesta har en 

rimlig arbetsma ngd.  

Vi har fra n fo rsta bo rjan stra vat efter att 

fostra va ra studerande till att kunna ta eget 

ansvar vad deras skolarbete och studier bet-

ra ffar. De studerande fick en fo rankring i skol-

samfundet samt struktur och tydlighet i skol-

vardagen redan under gymnasiekompetens-

kursen under perioderna 1 till 2, som vi ord-

nade i na ra samarbete med tutorerna och O v-

ningsskolans egen personal. Kursen har fo r-

delats o ver tva  perioder ba de fo r att det inte 

ska bli fo r intensivt och fo r att sto det ska kun-

na fortga  under en la ngre period. Samarbetet 

med tutorerna och skolans o vriga personal 

har fortga tt under hela a ret. Nu pa  va ren har 

GRUPPHANDLEDARNA 

Att dra åt samma håll. Dragkamp under friluftsdagen på Sandö. Foto: Frida Crotts. 
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ettorna redan gjort sina kursval info r na sta 

la sa r - na got som de klarat galant med lite 

hja lp och handledning av grupphandledare 

och studiehandledare. 

Under de motiverande samtalen har de stu-

derande tillsammans med sin grupphandleda-

re fa tt reflektera o ver sin situation som gym-

nasiestuderande; sina styrkor, sitt ansvarsta-

gande, sin trivsel och sitt la rande uto ver sin 

roll i skolan som medstuderande. Vi har ocksa  

stra vat efter att etablera en god kontakt med 

hemmen och inbjuda fo ra ldrarna till samar-

bete med skolan, na got som bland annat synts 

i en god uppslutning till fo ra ldramo ten och 

andra evenemang. 

Det a r sa kert mycket tack vare att vi haft en sa  

va letablerad kontakt med va ra grupper och 

att a rskursen har en sa  god sammanha llning 

som omsta llningen till distansstudier i slutet 

av mars ocksa  ga tt fo rva nansva rt smidigt. Vi 

har ha llit kontakt med varandra via  Wilma, 

Zoom och telefon, med mera. Älla ma r enligt 

omsta ndigheterna bra, med en sak a r alla o ve-

rens om: Vi saknar varandra och va ntar pa  

den dagen da  skolorna ska o ppna 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 inne-

bandyturnering. Foto: Frida Crotts.  

 

Under den första skolveckan satsade vi på att lära 

känna varandra. Tutorerna hade bland annat 

ordnat en friluftseftermiddag på Sandö.                              

Foto: Johanna Bonäs. 
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Årskurs 2 

Ändra a ret i gymnasiet a r ett a r med flera 

stora tillsta llningar som va ra studerande har 

ansvar fo r. Redan i september bo rjade plane-

ringen info r a rets Lucia med att tider fo r o v-

ningar spikades. Speciellt fo r detta la sa r blev 

att fo reningen Brage inte anordnade na got val 

av Lucia i regionen, sa ledes ordnade de inte 

heller na gon Luciaparad och Luciafest. Vasa 

o vningsskolas gymnasium fick da  en fo rfra -

gan via musikla rare Johan Sundqvist om vi 

kunde ta nka oss att sta lla upp med Luciapro-

gram i Trefaldighetskyrkan pa  Luciakva llen 

fredagen den 13.12. Efter diskussioner mellan 

rektorer, grupphandledare, musikla rare och 

studeranden beslo t vi oss att anta utmaning-

en. Sa ledes ho ll va ra studerande enligt tradit-

ion ett Luciaprogram a t skolans o vriga stu-

derande, personal samt inbjudna fo ra ldrar pa  

Luciamorgonen i festsalen. Hela a rskursen 

var involverad pa  ett eller annat sa tt och i 

sja lva Luciaprogrammet pa  festsalens scen 

var o ver 80 studerande med. Pa  kva llen var 

o ver 60 studerande med och ho ll Luciapro-

gram fo r en fullsatt Trefaldighetskyrka. 

Den andra stora tillsta llningen som involverar 

studerande i a rskurs 2 a r de a ldstes dans. Un-

der hela period tre deltog va ra studerande i 

en danskurs i gymnastiken ledd av gymnas-

tikla rarna Thomas Friman och Eva Ramstedt. 

De a ldstes danstillsta llningen ordnades detta 

la sa r pa  kva llen fredagen den 14.2. Festsalen 

var fylld till sista platsen med fo ra ldrar och 

anho riga som fick se sina barn uppkla dda i 

festkla der framfo ra ett ungefa r timmes la ngt 

dansprogram. 

Uto ver dessa mera spektakula ra tillsta llning-

ar har fo rsta s ocksa  skolvardagen haft sin 

gilla ga ng. Kurser har avlagts, raster spende-

rats i va nners lag, la xor har la sts och uppsat-

ser och projektarbeten inla mnats i tid och 

otid. Valet av na sta la sa rs kurser gjordes i 

februari och underla ttades av att vi a ven la sa -

Äldstes dans 14.02.2020. Foto: Felix Lindvik. 
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ret 2020-2021 anva nder oss av motsvarande 

fem perioders system som detta la sa r. Ätt vi 

kunde beha lla fem perioders systemet gladde 

va ra studerande mycket.  

I ma ngt och mycket a r dock fo rsta s detta la sa r 

pra glat av de ha ndelser som tog fart i Kina i 

december 2019. Efter att ett stort antal fall av 

virusorsakad lunginflammation hade konsta-

terats i Wuhan provinsen kom ett nytt Corona 

virus, COVID-19, att bli bekant fo r hela va rl-

den. Viruset spred sig som en pandemisk lo p-

eld o ver hela va rlden och landade i Finland i 

Mars 2020. Finlands regering med statsmi-

nister Sanna Marin i spetsen meddelade ma n-

dagen den 16.3 om omfattande a tga rder fo r 

att stoppa smittspridningen av Corona viruset 

och fo rhindrandet av en o verbelastning av 

sjukva rden. Bland dessa a tga rder fanns beslu-

tet om sta ngandet av landets alla gymnasier 

fra n och med onsdagen den 18.3. Det skulle 

visa sig att resten av detta la sa r undervisades 

pa  distans. 

Vi kan redan nu dock konstatera att vi a r lyck-

ligt lottade i va r skola da  det finns en stor be-

redskap fo r och tillga ng till digitala verktyg. I 

skrivande stund har vi undervisat pa  distans i 

tva  veckor och ha ller kontakten med va ra ele-

ver framfo rallt via zoom, som a r ett verktyg 

fo r videokonferens.  

Vi kan endast va nta och se hur saker och ting 

utvecklas och hur olika a tga rder mot corona 

virusets spridning fungerar, men om det sa  a r 

pa  distans eller genom na rstudier, fortsa tter 

va r bildningsresa fortfarande med sikte pa  

studentexamen och livet som fo ljer!  

IIA Jöächim Höfmän, IIB Cäröline Ingö, IIC 

Möjä Lädvelin, IID Jöel Störgård, IIE Elisäbeth 
Nörrmén 

Åk 2 i Trefaldighetskyrkan på Luciadagen, i samarbete med Vasa svenska församling och Brage. Foto: BK. 
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Årskurs 3-4 

Grupphandledarteamets strategi har under 

la sa ret varit att av skapa fo rutsa ttningar fo r 

ett ha llbart la rande. Genom samtal och plane-

ring har vi stra vat att fo rba ttra fo rutsa ttning-

arna fo r social samverkan, individuell pro-

gression och a mnesvisa framtidsfa rdigheter.   

 

Innevarande la sa r var fo r de flesta av va ra 

studerande det sista i gymnasiet och pa  andra 

stadiets utbildning. Fokus fo r la sa ret var 

handledning kring och info r det som sker un-

der det sista la sa ret, men ocksa  en fo rbere-

delse fo r det vuxenliv som fo ljer efter avslu-

tad skolga ng. Under a rets temablock har vi 

tagit sikte mot livet efter gymnasiet och va ra 

studerande har fa tt ta del av fo rela sningar. 

Bl.a. bera ttade va r forna studerande Otto Lill-

honga om livet i arme n och Änn-Sofi Backgren 

fo rela ste och initierade en diskussion kring 

ja msta lldhet.   

Under a ret har vi ha llit utvecklingssamtal 

med varje studerande och erbjudit dem mo j-

ligheten att reflektera kring livssituationen 

och de tankar och funderingar som de har 

info r framtiden. Likt tidigare la sa r ha vi ha llit 

en sa  aktiv och kontinuerlig kontakt som mo j-

ligt med va ra studerande.  

Äbi-kommitte n har fungerarat som en sam-

lande faktor fo r samtliga abiturienter. Grupp-

handledarna har stra vat till att fo lja med och 

sto da kommitte n i arbetet kring ba nkskud-

dardagen och de gemensamma aktiviteter 

som ordnades i skolans regi. Vi har inbjudit 

fo ra ldrarna att delta i ba nkskuddardagen 

vilket redan kan ses som en tradition pa  sko-

lan.   

Under va rterminen har vi fo ljt med studie-

prestationerna fo r de som ska bli studenter 

men ocksa  va rnat om de studerande som 

kommer att fortsa tta med sina studier under 

ett fja rde skola r.  

IIIA Stefän Röj, IIIB Cämillä Söderbäck, IIIC 

Tinä Liljebläd, IIID Anders Fränsén, IIIE Henrik 

Lindgrén, IVA Stefän Röj öch Cämillä Söder-

Foton: Camilla Söderback. 
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UFFBOM a r en fo rening som generellt under-
sto der studerandes aktiviteter inom bildkonst
- och musikprogrammet vid Vasa o vnings-
skola. Pa  musiklinjen kan fo reningen bidra 
med ekonomiskt sto d vid t.ex. ordnande av 
musikalen. Pa  bildkonstlinjen kan fo reningen 
understo da vid anordnande av utsta llningar 
och bidrag kan ges fo r studiebeso k till t.ex. 
konstskolor och konstmuseer. Fo reningen kan 
a ven sto da specialkurser, studieresor, fo rela s-
ningar och dela ut stipendier. 
 
Under la sa ret 2019-2020 har UFFBOM pre-
senterat verksamheten och va rvat nya med-
lemmar i samband med bildkonst och musik-
programmens ho stkonsert och vernissage 
samt i samband med en ha lsoma ssa som ord-
nades pa  skolan i oktober. Fo reningen har da r-
till handhaft serveringen i samband med ovan-
na mnda Ho stkonsert och vernissage som ord-
nades av a k 1 och 2 pa  musik- och bildkonst-
programmet. Under ho stens sex va lbeso kta 
musikalfo resta llningar som tredje a rets stu-
derande pa  musikprogrammet stod fo r, bistod 
fo reningen ocksa  med servering. 
  
Fo reningen har under la sa ret aktivt anso kt om 
bidrag fra n olika fonder och stiftelser i syfte 
att ytterligare ge guldkant a t linjernas verk-
samhet och skapa ba ttre mo jligheter fo r stu-
derande att synliggo ra sin verksamhet. 
 
Äv fo reningens medel har anslag detta la sa r 
fra mst anva nts fo r utgifter i samband med 
musik- och bildkonsttreornas la gerdagar pa  
Klippan samt musikalen och bildkonst-
treornas slutvernissage. Dessutom utdelar 
fo reningen stipendier till samtliga a rskurser 
inom bild- och musiklinjen i samband med 
skolans va rfest. 

Tack vare la rarrepresentanterna Lisette 
Smedlund (bildkonstlinjen) och Johan Sun-
dqvist (musiklinjen) har fo reningen fa tt en 
god inblick i linjernas verksamhet och da r-
med har samarbetet med utbildningen lo pt 
smidigt och varit va lfungerande. 
 
Styrelsen vill tacka alla familjer som bidragit 
med ekonomiskt sto d genom medlemsavgif-
terna. 
 
Konst och musik ger gla dje a t alla i skolan! 
 
Fo reningens styrelse fo r la sa ret 2019-2020 
besta r av fo ljande personer: 

Marina Bendtsen ordfo rande 
Pia Ro nnlund  viceordfo rande 
Milla Eriksson sekreterare 
Nina Karls-Nyga rd kasso r 
Teresia Byholm medlem  
Caroline Ekman medlem 
Nina Granga rd medlem 
Mathias Smeds medlem 
Emma Ha kkinen studeranderepresentant 
(ho sten 2019) 
Nathalie Eriksson studeranderepresentant 
(va ren 2020) 
Lisette Smedlund la rarrepresentant 
Johan Sundqvist la rarrepresentant 
 

UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR BILD-

KONST OCH MUSIKPROGRAMMET VID 

VASA ÖVNINGSSKOLA (UFFBOM) 
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Foto: Vilja Media Ab 
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PLANERINGSSKEDET AV GYMNASIETS 

NYA UTRYMMEN INLETT 

Ä bo Äkademis rektor Moira von Wright beslu-

tade 25.2 om att inleda planeringen av utrym-

men vid Vasa o vningsskolas gymnasium. Den 

sa  kallade spektrumbyggnaden a r byggd pa  

1960-talet och det finns ett stort behov av att 

modernisera utrymmena fo r att motsvara 

dagens la rmiljo er.  

La rarna gjorde en behovskartla ggning redan 

under va ren 2019 och denna fo ljdes upp un-

der va ren 2020 med fler intressegrupper. 

Projektplanering genomfo rs tillsammans med 

fastighetsa garen Finlands universitetsfastig-

heter Äb (SYK Oy). Gymnasiet bjo d in till en 

samskapande workshop med ma lsa ttningen 

att samla in ide er fo r att utveckla gymnasiets 

fastigheter. 

Undantagstillsta ndet fo ranledde att kartla gg-

ningen gjordes digitalt. I april och i maj fick 

studerande, la rarstuderande, personal, va rd-

nadshavare och skolans direktion ta del av 

planeringsarbetet genom tre olika tillfa llen. 

La rarna har a ven fa tt ta del av materialet un-

der va rens kollegiemo ten. 

Under det fo rsta tillfa llet kunde intressegrup-

perna ga  in pa  en websida och ge synpunkter 

pa  vad som a r bra med nuvarande faciliteter 

och vilka aspekter ses som utmanade. I det 

andra direktsa nda tillfa llet sa  diskuterades 

fo rslagen mer i detalj och under det tredje 

tillfa llet gjordes no dva ndiga specificeringar. 

Tidtabellen ho ll under va ren och projektpla-

neringen fortsa tter enligt planen under som-

maren och ho sten. Under ho sten 2020 ge-

nomfo rs sja lva byggnadsplaneringen. 

Styrgruppen tra ffades 18.2 fo r ett inledande 

projektredovisnings- och planeringsmo te. I 

styrgruppen inga r ledände rektör Bernt 

Klöckärs VÖS, direktör Timö Bäckmän ÅA, 

byggchef Kimmö Mäkelä SYK, Jessicä Örn kund-

chef SYK, Mäts Börgmästärs gymnäsierektör 

VÖS.  

Styrgruppen för Spektrumprojektet samlad till första 

mötet. Foto: Nina Kallio. 
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Foto: Vilja Media Ab 
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Why would you recommend job shadow? 

For me job shadowing is the best of the Eras-

mus 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 im-

pression of what the job is like. You can easily 

compare it with your own schedule, routines, 

stress factors at home. I very much appreciat-

ed the time the teachers took to discuss les-

sons, 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 begin-

ning. 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 atmos-

phere 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 sched-

ules as you do for your potential job shadow-

ers. 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. 

JOB SHADOWING 

Mirjam Pomplun 

från Tyskland 

bekantar sig med 

skolans närmiljö. 

Foto: Frida Crotts. 



 

156 

MODERSMÅL OCH LITTERATUR 

Ä rets la sa rstema ”Ha llbart la rande” har styrt 

va r undervisning mot att satsa starkt pa  bas-

fa rdigheterna i a mnet. Va r satsning pa  eko- 

och normkritiken i fra ga om val av texter i 

undervisningen kan a ven na mnas som ett led 

i ett ha llbart la rande. Vi har inom a mnet ocksa  

fokuserat pa  att jobba med tidsanva ndningen 

eftersom ma nga av va ra studerande upplever 

stress i vardagen. Modersma lets vitsord i stu-

dentskrivningarna betonas mera i det nya 

antagningssystemet vilket o kar trycket pa  

a mnet.  

Författaren Ann-Sofie Carlsson diskuterade novell-

skrivande med några grupper som läst hennes 

senaste novellsamling “Labyrinten”. Foto: Kristina 

Skjäl. 

Fo rfattaren Änn-Sofie Carlsson beso kte sko-

lan i september. Hon bera ttade om sin novell-

samling “Labyrinten” och ho ll kreativa 

skrivo vningar med flera modersma lsgrupper. 

Ett tjugotal av skolans studerande och tva  

la rare deltog i oktober i en programpunkt pa  

Bokma ssan i Helsingfors. Va ra studerande 

intervjuade Linda Bondestam, Jenny Lucan-

der och Lena Fro lander-Ulf om deras bilder-

bo cker. De diskuterade hur det var att illu-

strera egen och andras text, dvs samarbetet 

mellan fo rfattare och illustrato r. Na gra abitu-

rienter och en la rare deltog i december i pro-

vet i muntlig kommunikation som ordnas i 

samarbete med Vi7-gymnasiernas moders-

ma lsla rare a rligen. 

Under a ret har flera grupper av gymnasister 

varit pa  gratis bio pa  Ritz fo r att se ny nordisk 

film. Skolan har dessutom ba de fa tt teaterbe-

so k och sja lv beso kt teatern. Vi har med de 

flesta gymnasister sett pja sen “Bomulls-

a ngeln” i regi av Ulrika Bengts och dramatise-

rad av Ännina Enckell. I klassen diskuterades 

sedan ivrigt hur viktigt det a r att kvinnornas 

historia ocksa  fa r ho ras. Den turnerande Unga 

teaterns klassrumspja s om ismer i januari var 

ett samarbete med a mnet historia och a ven 

la rarstuderande fick ta del av denna fo resta ll-

ning. Svenska veckan som ordnas av Folk-

tinget fo r att bredda firandet av Svenska da-

ÄMNESVIS VERKSAMHET 

Möte med barnboksillustratören Linda Bondestam 

på Helsingfors Bokmässa. Foto: Kristina Skjäl. 

Möte med Kjell Westö under svenska veckan. 
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gen och erbjuda kulturevenemang pa  svenska 

ordnades i november. Fo rfattaren Kjell Westo  

som vi har la st i ma nga kurser beso kte till-

sammans med Juha Itkonen Fanny-huset da r 

IB-studerande Dritero Ferri tra ffade honom 

o ga mot o ga. 

Sto rsta delen av kollegiet deltog i ho stas i den 

av SLS arrangerade fortbildningen om sko n-

litteraturens roll i svenska mnet. La rarna har 

dessutom deltagit i pedagogtra ffar arrange-

rade av Wasa Teater. Samarbetet med andra 

Vi7-la rare har fortsatt och under ho sten var 

det tra ff i Vasa. Kulturfonden fo r Sverige och 

Finland arrangerade ett fortbildningssemi-

narium fo r la rare med temat Uppdatera dina 

Sverigekunskaper, och vi hade da  mo jlighet 

att a ven tra ffa nejdens la rare i svenska. La -

rare i kollegiet har a ven deltagit i Gra nsland-

projektet som arrangeras av Ä Ä. Da  Ha lso-

ma ssan arrangerades pa  skolan bidrog mo-

dersma lskollegiet med en mysig La sho rna 

da r vi hade mo jlighet att diskutera litteratur 

med sa va l va ra ungdomar som deras fo ra ld-

rar. 

Här är en del av teamet bakom årets 10minlive-

sändning . Foto: Lisette Smedlund. 

Ä rets “10 minutes live”-ta vling handlade om 

finlandssvensk litteratur. Bildkonstla raren 

och musikla raren handledde tillsammans 

med modersma lsla raren. Efter en fyra dagars 

Vi har njutit av närheten till Vasa stadsbibliotek 

och synliggjort vår läsning. 

Rofylld lässtund på brandgatan. Foton: Kristina 

Skjäl. 

 

”Giv öss möd ätt levä 
med själär i blöm-
ning.” 

Christina Andersson 

introduktion i flerkameraproduktion och me-

dia va ndes Svenskfinlands blickar mot sho-

wen fra n VO S gymnasium pa  hbl.fi. De stu-

derande som deltog gjorde bl.a. en live-

intervju med fo rfattaren Änn-Helen Ättianese 

om hennes diktsamling “Come noi”. 
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SPRÅKGRUPPEN -  

finska, engelska, tyska och franska 

 

Ha llbart la rande i spra k inneba r att vi under 

la sa ret arbetat fo r o kad kontinuitet inom va ra 

kurser med check-ups fo r medveten inla rning, 

formativ bedo mning och tid fo r reflektion. Vi 

har pa bo rjat jobbet med la randema len som 

bildar utga ngspunkt fo r medveten inla rning. 

Va r stra van a r fortsa ttningsvis att skapa verk-

tyg som den studerande kan anva nda fo r upp-

fo ljning av sin egen la rstig under en kurs, ter-

min och la sa r. 

Vi har fo rdjupat oss  i temat pedagogik pa  

hja rnans villkor. Vi har en medveten mobilte-

lefonpolicy fo r klassrummet. Vi tar ansvar fo r 

att mobiltelefonen anva nds med intention.  

Projektet “O vis i ro relse” har gett inspiration 

fo r aktiviteter som o kar de studerandes fokus 

och energiniva . Va r stra van a r att o ka va lma -

endet genom en harmonisk inla rningsmiljo , 

la rstrategier pa  individniva  och realism i tids-

anva ndning. Vi ser det som viktigt att ge tid 

fo r diskussion och reflektion. 

Skolfredstemat “Vi tar ansvar” har inneburit 

att studerande och la raren (och la rarstu-

derande) tar ansvar fo r det kollegiala la ranet 

inom kursens ramar. Vi har stra vat till att  

tillsammans etablera ett klimat som gynnar 

och motiverar inla rning. Vi har samarbetat fo r 

att skapa en kultur av delande av inla rnings-

tips och intressant material som kan gagna 

alla i gruppen.  

Hela spra kgruppen har samarbetat kring den 

nya plattformen Itslearning och skapat en 

grundmodell som kan anva ndas i samtliga 

kurser. Intern fortbildning kring bl.a denna 

plattform har ordnats under la sa ret. 

Man kan tex. använda telefonerna till att gå ut, ta 

bilder och sedan “Whatsappa” på franska! Scre-

enshot: Frida Crotts. 

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. 
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Ärbetet med GLP2021 har inletts. Vi har sam-

arbetat med Vi7 spra kla rarna och deltagit i 

gemensamma arbetsmo ten. Tre spra kla rare 

deltog i den fortbildning kring GLP2021 som 

ordnades 9 mars i Karleby fo r regionens 

spra kla rare. Frida deltog I SUKOLs vinterda-

gar i Riihima ki, 7-8.2020, da r bl.a. begreppet 

spra kprofil aktualiserades. Bedo mning av 

studentexamen var temat fo r en fortbild-

ningsdag arrangerad av LUKKI i Helsingfors 

18.1 och VO S representerades da r av Frida 

och Johanna.       

Som ett led i det spra kstimulerande arbetet 

har vi under en stor del av ho sten jobbat med 

planeringen av va ra projektresor till Berlin 2-

8.5 och till Paris i bo rjan av maj 2020.  P.g.a. 

Corona-krisen var vi dock tyva rr tvungna att 

inhibera resorna med ra tt sa  kort varsel. Va ra 

studerandes besvikelse gick inte att ta miste 

pa . Vi satte genast iga ng processen att fo rso ka 

flytta fram de sa  gott som fa rdigt planerade 

resorna. Efter mycket extra arbete har vi nu 

lyckats fa  na stan alla pusselbitar pa  plats och 

det verkar som att  ba da spra kgrupperna i 

alla fall fa r a ka till ba de Paris och Berlin. Den 

nya resetiden a r fo rsta veckan i oktober. 

I va ra franskagrupper har vi a nda  fa tt ta del 

av internationella utbyten i och med att vi har 

en utbytesstuderande fra n Frankrike med oss 

i a rskurs tva  i gymnasiet, samt tre av va ra 

egna studerande som a terva nt fra n olika ut-

byten i franskspra kiga la nder. Dessa fyra stu-

derande har frikostigt delat med sig av sitt 

kunnande och sina erfarenheter i va ra grup-

per. Vi har ocksa  en studerande pa  utbyte i 

Frankrike fo r tillfa llet och vi fa r da  och da  sma  

glimtar i hur hon har det. 

Samarbetet med Jyva skyla  fortsatte a ven 

detta la sa r. Va ra studerande a kte pa  spra kut-

byte i november och fick  svarsbeso k av sina 

finskspra kiga va nner i januari 2020. De stu-

derande hade a ven mo jligheter att genomfo ra 

Läsåret slutade med ett par månader distansundervisning. Foto: Frida Crotts. 
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MATEMATIK 

Tillsammans med en studerande har vi jobbat 

fo r en bra grund, ba de vad ga ller kunskap, 

arbetsrutiner och sociala fa rdigheter. Denna 

grund underla ttar och hja lper studerandena 

att utveckla sina kunskaper. Samtidigt ger det 

en god sja lvka nsla som a r en viktig del av stu-

derandenas va lma ende, vilket pa  sikt a r vik-

tigt fo r ba de ett ha llbart personligt liv och 

samha llsengagemang. 

en del kurser med inslag av eklasstandem. 

Det a r inte enbart va ra studerande som har 

fa tt ta del av utbyten. Under va ren har va r 

a mnesgrupp a ven fa tt ta emot tva  la rare i eng-

elska fra n Tyskland, Stephanie Schmidbauer 

och Mirjam Pomplun, inom ramen fo r 

Erasmus Job Shadowing programmet. Stepha-

nie var intresserad av handledning av bli-

vande spra kla rare, medan Miriam var hos oss 

fo r att hitta nya mo jligheter med ICT I spra k-

undervisningen. Det var intressant och gi-

vande fo r alla parter att diskutera och ja mfo ra 

va r la rarvardag -  ofta fo r att inse hur hem-

mablinda vi kan vara. Se na gra av Mirjams 

reflektioner i avsnittet “Ä few words on Job 

shadowing”. 

O verga ngen till distansundervisningen sa  ha r 

I Coronans tider har ga tt smidigt tack vare 

kollegialt sto d och samarbete, bl.a. i form av 

ett delat dokument fo r tips och ide er samt 

regelbundna Zoom spra kmo ten. Ofta a r det 

ocksa  va ra studerande som handlett oss I tek-

nikens sna rskog. Ba de la rare och studerande 

har ga ng pa  ga ng fa tt konstatera att vi inte 

skulle klara oss utan varandra – vare sig vi 

mo ts IRL eller pa  distans! 

 

Kira Liljestrand håller 

övningslektion i 

MAA4. Foto: Camilla 

Söderback. 

Under la sa ret har vi satt speciell fokus pa  stu-

dieteknik, formativ utva rdering, uppfo ljning 

av studieframga ng, studerandenas delaktig-

het i kursplanering och genomfo rande, att 

skapa en positiv inla rningsmiljo  och att la ra 

fo r livet, dvs ge en stark grund fo r framtida 

studier.  

Vi var alla tvungna att ta stora digitala kliv 

med mycket kort varsel i och med att sko-
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Distansprov i matematik. Foto: Nikke Palmberg. 

Filippa Sandberg och Amanda Rösgren. 

Foto: DCB. 

lorna sta ngdes i mitten av mars pa  grund av 

corona-krisen. Med 39 timmars fo rvarning 

gick vi o ver till distansundervis-

ning, vilket var ba de la rorikt, kre-

ativt, problemlo sningsfokuserat 

och frustrerande. Pa  den digitala 

fronten kan ocksa  na mnas att vi 

har testat och info rt digitala ha f-

ten i undervisningen. 

Under la sa ret har vi ordnat ab-

ittistugor info r studentskrivning-

arna och ra knestugor i samband 

med kurserna.  

Gla djande under a ret var att Fi-

lippa Sandberg blev tva a i Mat-

teta phlan som ordnas av Tek-

nologfo reningen vid Äalto univer-

sitet. Fem studerande fra n va rt 

gymnasium deltog. 
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BIOLOGI OCH GEOGRAFI 

La sa ret 2019-2020 inleddes som vilket annat 

la sa r som helst. Den nuvarande la roplanen 

som nyss tagits i bruk bo rjade hitta sina for-

mer ga llande utva rdering och arbetsmetoder. 

Trots detta pa bo rjades pa  allvar planeringen 

av ibruktagandet av den nya la roplanen som 

kommer att bo rja tilla mpas fra n och med la sa -

ret 2021-2022. Under la sa ret hade vi efter en 

paus pa  tre a r igen la rarkandidater med oss i 

undervisningen. 

I slutet av augusti beso kte 2 la rare och 18 

studerande Fakulteten fo r naturvetenskaper 

och teknik vid Ä bo Äkademi i Ä bo. Under tva  

dagar fick va ra studerande bekanta sig med 

biologistudier vid fakulteten genom ma nga 

intressanta laborationer och fo rela sningar. 

Studiebeso ket var mycket givande och ocksa  

viktigt med tanke pa  att ge va ra studerande 

en inblick i universitetsstudier.  

I bo rjan av september deltog ca 40 IB stu-

derande i fa ltkursen som genomfo rdes vid 

Klippan i Mona s i Nykarleby. Under tre dagar 

genomfo rde eleverna olika typer av fa ltunder-

so kningar i det vackra Natura 2000 omra det 

som omger klippans la gerga rd. Fa ltkursen 

beho vs inom IB biologin fo r att vi ska kunna 

uppfylla kravet pa  tillra ckligt mycket prak-

tiskt arbete.  

Kvadratanalys under fältkursen. Foto: Margita Ny-

man. 

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 Math-

ematics 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 ex-

actly 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. 
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I mitten av november deltog la rarna i biologi i 

en konferens om genealogi och DNÄ vid Umea  

Universitet. Konferensen behandlade hur 

DNÄ idag anva nds fo r att utreda hur ma nni-

skosla ktet spridit sig till jordens alla ho rn, hur 

DNÄ anva nds i dagens sla ktforskning samt 

hur DNÄ kan anva ndas inom modern krimi-

nologi. 

Ä ven ett studiebeso k till Umea  universitet fo r 

va ra studerande var inplanerat till slutet av 

november, men pa  grund av omfattande strej-

ker sta lldes fa rjeturen med Wasaline in och 

sa ledes kunde inte studiebeso ket genomfo ras 

detta la sa r. 

Intresset fo r det finla ndska skolsystemet a ter-

speglas a ven detta la sa r i och med att vi inom 

a mnesgruppen haft en la rarstuderande fra n 

Linko pings universitet under tiden 27 januari 

till 21 februari. Hennes a mneskombination 

var geografi och historia. Inom ramen fo r hen-

nes VFU-praktik tog hon del av va r ordinarie 

undervisning och o vrig verksamhet inom sko-

lan samt a ven hur la rarutbildningen bedrivs 

inom Vasa o vningsskola. 

I allt va sentligt a r det a nda  Corona virusets 

framfart som kommer att kommas iha g fra n 

detta la sa r. Spridningen bo rjade i Kina i de-

cember 2019 och ka ndes i detta skede avla g-

set, men som vi alla vet utvecklades det hela 

till en pandemi med konsekvenser av aldrig 

tidigare ska dade dimensioner i va rt nutida 

samha lle. 

Finlands regering med statsminister Sanna 

Marin i spetsen meddelade ma ndagen den 

16.3 om omfattande a tga rder fo r att stoppa 

smittspridningen av Corona viruset. Bland 

dessa a tga rder fanns beslutet om sta ngandet 

av landets alla gymnasier fra n och med ons-

dagen den 18.3.  Det skulle visa sig att vi un-

dervisade pa  distans resten av la sa ret 

Vi kan redan nu konstatera att vi har varit 

lyckligt lottade i denna mycket speciella situ-

ation med undantagslagar ikraft. Vasa o v-

ningsskola och Ä bo Äkademi har visat sig 

vara va l fo rberedda fo r distansundervisning. 

Vi har tillga ng till diverse digital verktyg som 

nu kommer va l till pass. I va r undervisning 

har vi redan tidigare i stor utstra ckning an-

Undersökning av växter under fältkursen. Foto: Margita Nyman. 
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va nt oss av dessa verktyg men nu a r det verk-

ligen av avgo rande betydelse att kunna an-

va nda de digitala plattformerna. De verktyg 

som fra mst anva nds a r Zoom fo r videokonfe-

renser, Itslearning fo r delning av undervis-

ningsmaterial, uppgifter och prov samt 

Teams fo r allma n kommunikation, inla m-

ningsuppgifter och delning av lektionsmateri-

al. Socrative och Testmoz a r ocksa  i anva nd-

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

ning fo r att genomfo ra mindre fo rho r och mi-

nitest.      

Det a r nya tider nu och inget a r som fo rr. Vi 

undervisar hemifra n och tra ffar endast va ra 

studerande o ver interna tet. Bra har det dock 

fungerat hittills, och bra fungerar det sa kert 

ocksa  tills la sa ret slut. 
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 Vilken känsla att få “falla fritt” 

utan de risker som ett fallskärms-

hopp innebär!  

KEMI 

Ä rets tema “Ha llbart la rande” passar kemin 

utma rkt. Kemin a r ett a mne som man ska ha 

nytta av ocksa  i sin vardag och framo ver i li-

vet, inte endast pa  skolba nken. Da rfo r har vi 

satsat en del pa  att fokusera pa  kemin i varda-

gen fo r att utveckla studerandes fo rutsa tt-

ningar att delta i samha llsdebatten i fra gor 

som anknyter till kemin. Vi har jobbat pa  att 

se kopplingar o ver till andra a mnen och ta nka 

pa  ha llbarhetsperspektivet da  det kommer till 

anva ndning av olika material. Pa  den experi-

mentella fronten har vi satt in en extra sto t 

fo r att satsa pa  o ppna laborationer da r stu-

derande utga ende fra n en forskningsfra ga, 

sja lv ska planera sin underso kning. Ha r ser vi 

en tydlig fo rba ttring i det sja lvsta ndiga ta n-

kandet och planerandet. Likt tidigare a r har vi 

jobbat vidare med de digitala verktygen som 

studerande bo r va nja sig vid info r student-

skrivningarna.  

Under la sa ret 

har lite ny ut-

rustning info r-

skaffats, bland 

annat en ny ana-

lysva g samt 

na gra fler elekt-

riska bra nnare 

och magnetom-

ro rare.  

Ett mycket po-

pula rt och upp-

skattat beso k 

gjordes till Kors-

holms vuxenin-

stitut da r den 

svenske profes-

sorns i organisk 

kemi Ulf Ellervik fo rela ste om den sva ra kons-

ten att leva.  

FYSIK 

Genom att se fysiken i sa va l va ra utfo rda ex-

periment som i va r omva rld i stort har vi job-

bat fo r att va ra studier ska resultera i mer a n 

behandlade teorier. Med en stark koppling till 

skeenden i va r omgivning har vi siktat pa  fo r-

sta else kring fysikens samband i stort och 

sma tt. Ena dagen bla fo r-

skjutningens koppling till 

universums expansion 

och en annan dag hur va-

let av porslinskopp alter-

nativt pappersmugg in-

verkar pa  uppva rmnings-

tiden i mikrova gsugnen. I 

o vertygelsen om ett, fo r 

tidens tand, mer ha llbart 

inla rningsresultat har vi 

haft betoning pa  fysikens 

roll i vardagen.  

Ulf Ellervik. Foto: Caroline 

Ingo. 

Äbiturienterna fick a ka pa  tva  fysikrelaterade 

resor under la sa ret. En inrikesresa till 

Helsingfors da r huvudma let var laborationer i 

modern fysik vid Helsingfors Universitet och 

att flyga i en flygtunnel da r man skapat 

samma fo rha llanden som i fritt fall. 
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HISTORIA 

Inom a mnet historia stra var vi efter att ge de 

studerande fa rdigheter som beho vs fo r att 

kunna leva pa  ett kulturellt ha llbart sa tt i en 

ma ngfacetterad miljo . Inom ramen fo r va ra 

kurser la r de studerande ka nna ba de sin egen 

och andras historia och kultur. Man kan ocksa  

anva nda sig av det historiska a mnet fo r att 

fo rklara och fo rdjupa sig i ha llbar utveckling. 

Utrikesresan gick denna ga ng till Mu nchen 

da r vi bland annat beso kte DLR (Deutsches 

Zentrum fu r Luft- und Raumfahrt) i det sva rt-

uttalade sta llet Oberpfaffenhofen strax utan-

fo r Mu nchen. Pa  programmet stod a ven 

Deutsches Museum, BMW-Welt, Plancks Insti-

tut, Dachau Memorial Site och ESO m.m. 

DLR-besöket tog oss med på ett rymdäventyr.  

Vardagen och dess lunk fo rbyttes emellertid 

till na got nytt och ovant i och med pandemins 

framfart.  

Situationen var fo rsta s besva rlig fo r va rlden i 

stort. Uppfriskande var da remot den positivi-

tet och flexibilitet som de studerande visade 

och stora var de steg som togs ga llande kom-

munikation medelst digitala hja lpmedel.  

Genom att titta pa  ha llbar utveckling utifra n 

ett historiskt perspektiv kan man till exempel 

visa studerande att tidigare generationer haft 

en skuld i de problem, till exempel miljo pro-

blem, vi upplever idag och fo rsta  vilka fak-

torer som fo ranlett ma nniskorna att agera pa  

detta sa tt. 

Vi har gjort studiebeso k inom va ra kurser till 

lokala muse er och tagit emot intressanta ga s-
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Nere: Gymnasisten Cilla Dalkvist presenterar sitt 

slutarbete i gymnasiekursen Konsten att förstå his-

toria (Academill).  

ter utifra n i va ra klassrum. Tva  uppskattade 

ga ster var Gunilla Luther-Lindqvist som be-

ra ttade om Nada Nords hja lpinsatser i flyk-

tingla gren i Grekland och Turkiet, samt Emina 

Ärnautovic som delade med sig av sina erfa-

renheter av att komma som flykting till Fin-

land. De gav oss perspektiv pa  tillvaron.  

Under ho stterminen genomfo rdes ocksa  kur-

sen Konsten att fo rsta  historia – en projekt-

kurs inom ramen fo r Idemos verksamhet - da r 

fokus la g pa  a mneso vergripande pedagogik 

och kompetensomra dena i gymnasiets nya 

la roplan. Kursen avslutades med ett vernis-

sagetillfa lle vid Äcademill da r professor eme-

ritus Nils-Erik Villstrand medverkade som 

hederstalare under rubriken “historiska fram-

tider”. 

 

Ovan: Kläddesign - utgående från demokrati-

begreppet - som slutprodukt i gymnasiekursen 

Konsten att förstå historia.  
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PSYKOLOGI 

Ha llbart la rande har aktualiseras inom pa  

flera olika sa tt inom a mnet psykologi. Temat 

har behandlats bl a genom att belysa meta-

kognitiva kunskaper och fa rdigheter  stu-

derandes la rande I samtliga kurser. 

Studiebeso k och expertga ster har varit ett 

a terkommande inslag i kurserna.  Inom pro-

jektet SYNÄPS kommer tva  seminarier med 

aktuella teman som knyter till a mnet att ord-

nas. Det fo rsta ho lls i oktober och det andra i 

april. Vidare ordnades ocksa  kursen 

“Psykologi efter gymnasiet” under vecka 8 

med psykologistuderande fra n Ä bo Äkademi 

som ha ller kursen. Psykologin har ocksa  sam-

arbetat med samha llsla ra och modersma l 

inom kursen “Ha llbart fo retagande”. 

SAMHÄLLSLÄRA 

Inom a mnet samha llsla ra a r la sa rstemat ha ll-

bart la rande alltid aktuellt.  Vi stra var efter att 

ge va ra  studerande fa rdigheter som beho vs 

fo r ett ha llbart liv ba de pa  lokal, nationell och 

global niva , till exempel ekonomiska, juridiska 

och andra samha lleliga fa rdigheter.  

I a r har en del av va ra studerande deltagit i 

Global Social Leaders internationella ta vling 

kring de globala utvecklings- och ha llbarhets-

ma len Ägenda 2030. Vi va ntar med spa nning 

pa  resultat fra n ta vlingen. Va ra studerande 

har ocksa  framga ngsrikt deltagit i ekonomi-

ta vlingen Generation euro. Vi har gjort flera 

studiebeso k, till exempel till riksdagen i 

Helsingfors, Vasa stadsfullma ktige, O sterbot-

tens tingsra tt, lokala fo retag och banker.  

Utvecklingsarbete i riktning mot GLP2021 

sker till exempel inom ramen fo r Ha llbart 

fo retagande (TS1). Kursen a r a mneso vergri-

pande i Idemos regi och a r ett resultat av ett 

na ra samarbete mellan a mnesla rarna Moja 

Ladvelin, Mikael Lax och Änders Franse n. 

Kursma lsa ttningarna har parallellt med den 

fo retagsamma pedagogiken och arbetslivsfo r-

beredande inslag varit att tangera teman som 

diversitet, ledarskap, teknik och etik.   

Digital gästföreläsning med Man Yang från Hank-

en i April 2020.  

FILOSOFI 

Ä rets la sa rstema ”Ha llbart la rande” har pa  

ma nga sa tt att aktualiserats inom a mnet filo-

sofi. Vi har na rmat oss temat ur flera perspek-

tiv. Dels kan begreppet ”ha llbart la rande” 

syfta pa  att de studerande utvecklar en fo r-

ma ga att fo rha lla sig till information, kunskap 

och studier pa  ett ha llbart sa tt. Genom att vi 

via diskussioner och annat arbete la rt oss 

ifra gasa tta och so ka motiv och argument fo r 

uppfattningar, kan vi ocksa  fa  ett ba ttre grepp 

om den information vi sta ndigt omges av. Vi 

har jobbat med att att underso ka grunder fo r 

vetandet och med att o ppna upp begrepp och 

dess betydelser, vilket la r oss att strukturera 

ta nkandet och se sto rre helheter och sam-

band. Kreativiteten gynnas da  man kontinuer-

ligt utmanas av fra gesta llningar som saknar 

enkla svar. Detta kan alltsa  sto da en utveckl-

ing mot en ha llbar insta llning till den egna 

kunskapen. 

Vi har ocksa  na rmat oss temat ur ett mera 

etiskt perspektiv. Ett ”ha llbart la rande” kan 

syfta pa  att la ra sig om en ha llbar livsstil, att 

begrunda fra gor om vad som faktiskt utgo r 

ett gott liv och vad som beho vs fo r ett sa dant. 

Vi har diskuterat och reflekterat o ver fra gor 

som bero r detta. Via diskussioner sporras 

man till att o ppna upp sitt ta nkande och till-

godogo ra sig nya perspektiv. 
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RELIGION 

Under kurserna har vi haft uppskattade virtu-

ella beso k av Sabina Lumivirta som har arbe-

tat med religionsdialog ba de i Finland och 

utomlands. Vi har ocksa  fa tt videoha lsningar 

fra n personer som a r aktiva inom religio sa 

samfund och gjort ett studiebeso k till orto-

doxa kyrkan i Vasa.   

 

HÄLSOKUNSKAP 

I den enda obligatoriska ha lsokunskapskur-

sen finns ma nga a mnesomra den som behand-

lar de studerandes ha lsa och va lbefinnande. 

Vi har fortsatt med det lyckade konceptet att 

varje studerande va ljer en ha lsovana de vill 

la ra sig mera om och go ra en liten fo ra ndring 

i. De fo ljer med sitt ”normala” beteende i en 

vecka och fo rso ker fo rba ttra det valda bete-

endet i tva  veckor. Projektet utmynnar i en 

rapport da r ba de teori och utfo rande inga r 

tillsammans med analys och reflektioner. In-

la rningen fo rsta rks – blir ha llbar – genom att 

kunskapen blir personlig, och inom gruppen 

ta cks ma nga olika ha lsobeteenden. Kursen 

stra var till att fo rba ttra studerandenas ha lso-

kunnande och i och med det personliga pro-

jektet la r de sig utva rdera sin egen ha lsa och 

fo rba ttra sitt ha lsobeteende om det beho vs.   

De nya motionsrekommendationerna betonar 

att ocksa  sma  insatser fysisk aktivitet ger ha l-

sovinster och fa r oss att ma  bra. Inom a mnets 

alla kurser har vi info rt regelbunden paus-

gymnastik med ma let att fo rba ttra koncent-

rationsfo rma gan, inla rningen och det all-

ma nna ma endet.  

Situationen med covid-19 och distansunder-

visning har – som ocksa  i alla andra a mnen – 

medfo rt ma nga utmaningar och en hel del 

nyta nk. Huvudtanken har a nda  varit att fort-

sa tta med va ra schemabundna lektioner, att 

fortsa tta se och go ra varje studerande delakt-

ig av det som go rs, och att inte pa  na gra vill-

kor glo mma bort pausgymnastiken eftersom 

ba de sittande och ska rmtid o kat i och med 

den ra dande situationen. 

De nya motionsrekommendationerna poängterar 

att all motion är viktig, likaså sömn och vila. Källa: 

UKK-institutet. 
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Va ra studerande i a k 3 fick ocksa  mo jligheten 

att under ho sten go ra va ggma lningar i Terapi-

centret Fyrklo vern. 

Väggmålning. Foto: Lisette Smedlund. 

Va rt samarbete med Midga rdsskolan i Umea  

fortsatte under la sa ret. De kom pa  beso k i 

september men tyva rr blev va r resa till Umea  

inhiberad pa  grund av coronaviruset.  Under 

Midga rdsskolans beso k hos oss ledde kultur-

arbetaren Simon Gripenberg en workshop 

med temat ”Miljo konst”. Temat valdes utga -

ende ifra n la sa rstemat ”ha llbart la rande” ef-

tersom vi arbetat miljo medvetet och med 

a tervinning. 

Samarbete och planering i blandade grupper 

med ledning av Simon Gripenberg. Foto: Lisette 

Smedlund. 

 

 

BILDKONST 

La sa ret 2019-2020 bo rjade med gemensam 

la gerskola fo r bildkonst-och musikprogram-

met vid la geromra det Klippan i Munsala. Da r 

startade deras planering av slutprojektet. 

Äventyrsbanan på hög höjd var mycket uppskat-

tat av de deltagare som vågade sig upp. Foto: 

Lisette Smedlund. 

Slutprojekt av Filippa Sandberg. Foto: Lisette 

Smedlund. 

Bildkonststuderande besta mde tillsammans 

att de skulle arbeta med temat ”tid”. Deras 

konstverk utmynnade i en pop-up utsta llning 

i Rewell Center med vernissage 21 januari. 
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Skulptur. Foto: Lisette Smedlund. 

Ä k 2 har gjort sina Bildkonstdiplom under 

va ren. Konstverken samt deras process-

dagbo cker kommer att sta llas ut under ho s-

ten. 

Ä k 1 sta llde i oktober ut sina teckningar och 

ma lningar fra n sin fo rsta kurs pa  bildkonst-

programmet samtidigt som musikstuderande 

hade sin sa ngkonsert. Det var ett mycket ge-

mytligt tillfa lle med ma nga beso kare.  

Planeringen av digital verksamhet/

uppbyggnad fo r studerande som ga r pro-

grammet fortsatte genom att studerande tog i 

bruk en digital portfo lj med en gemensam 

platform i Teams. Mediasalen uppdaterades 

med montering av fotoska rmar. Studerande 

fick i uppdrag att planera en grafisk profil fo r 

VO S gymnasium.  

Det fina samarbetet med fo ra ldrafo reningen 

Uffbom har fortsatt och koordinator Lisette 

Smedlund och vikarierande musikla rare Jo-

han Sundqvist har inga tt som la rarrepresen-

tanter. 

Guidning på Kuntsis museum för modern konst. 

Foto Lisette Smedlund. 

 

Bildkonstarbete av Wilma Bjöklund i årskurs 2. Foto: 

Lisette Smedlund.  

 

Media 1 kursen blev delvis distansstudier via Zoom 

pga coronaviruset. Foto: Lisette Smedlund. 

 

. 
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MUSIK 

Augusti 2019 

La sa ret 2019–2020 inleddes med inskription 

i Estradan. Sandra Nyga rd och Naomi Ä backa 

fra n musiklinjens a k 2 upptra dde med sa ng 

och pianomusik. Musiktreorna planerade sitt 

slutprojekt, musikalen ”Innan allt faller”, pa  

la geromra det Klippan och pa  IB-dimissionen 

den 30 augusti sko ttes musiken av Oskari 

Riihima ki 2E (piano) och Eevi Hakala 2E 

(cello).  

September 2019 

Musiklinjens a k 2 sjo ng fo r Odd Fellow i Vasa 

stadshus den 14 september.  

Oktober 2019 

Den traditionella konserten med ensemble-

sa ng ho lls den 2 oktober. Musiklinjens a k 1 

och 2 upptra dde med ett omva xlande musik-

program och bildkonsteleverna, a k 1 och 2, 

bjo d pa  vernissage.  

Den 3–5 oktober ho lls den fo rsta workshopen 

tillsammans med musiklinjens a k 2 och Bjo r-

neborgs svenska samskolas klass 2G. Musikal-

samarbetet var ett spra ksta rkande forsk-

ningsprojekt da r planerad premia r var pa  

Bjo rneborgs teater den 24 april 2020. 

Den 8 oktober upptra dde musikettorna med 

sa ng pa  en konferens fo r specialpedagoger i 

Äuditorium Bruhn pa  Äcademill. La ten ”Lady 

Madonna” da r hela gruppen spelade kazoo 

och Bruno Urrutia var tenorsolist gjorde 

succe .  

November 2019 

November inleddes med minnesstund fo r 

Oskar Kurkinen. Ästri Liava g spelade flo jt och 

Wilma La gland sjo ng tillsammans med Wilma 

Saari. Den 14 november upptra dde musiklin-

jens a k 2 pa  Framtidsdalens avslutningssemi-

narium i Äkademisalen. Äxel Ha yry bjo d 

ocksa  Gabriel Faure s cellostycke ”Sicilienne”.  

Den 6 november var det dags fo r gymnasiets 

Svenska dagen-fest. Gymnasieko ren, som 

detta a r hade 61 sa ngare, gjorde la sa rets 

fo rsta framtra dande.  

Den 16 november hade musiktreorna premia r 

fo r sitt slutprojekt: musikalen ”Innan allt fall-

Höstkonsert. Foto: Lisette Smedlund. 
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ler”. Musikalen handlade om en do dlig pan-

demi och ett fiktivt land da r presidenten ville 

att botemedlet som dr. af Ugglas hade uppfun-

nit enbart skulle anva ndas i det egna landet. 

Na r corona-pandemin bro t ut na gon ma nad 

senare va ckte musikalen uppma rksamhet i 

pressen och filminspelningen av musikalen 

publicerades pa  Vasabladets na tsidor. Musi-

kalen spelades sammanlagt sju ga nger info r 

publik den 16–19 november. 

Den 28 november medverkade musiklinjens 

a k 3 i livsa ndningen ”10 min live” pa  HBL:s 

na tsida. Gruppen sjo ng den fiktiva national-

sa ngen fra n musikalen ”Innan allt faller”. 

Sa ngens text och musik a r skriven av Ästri 

Liava g. Sa ndningen avslutades med Julia 

Granholms la t ”Stanna”. Julia har a ven publi-

cerat la ten under artistnamnet Julia-Sofie pa  

Spotify och Youtube. I sa ndningen fick ocksa  

Vasa o vningsskolas jingel, baserad pa  skolans 

lystringssa ng, sitt fo rsta offentliga framfo -

rande. Felix Lindvik (musiklinjen a k 2) skrev 

under ho sten tva  jinglar som under la sa ret 

har anva nts i interna podcasts, men a ven of-

fentligt pa  skolans sociala medier. 

Den 29 november ho lls adventsandakt i Rune-

bergssalen. Älbert Sahlstro m spelade violin 

och Nathalie Eriksson och Julia Granfors upp-

tra dde med sa ng och gitarr.  

December 2019 

Ä k 2 arrangerade Lucia pa  gymnasiet den 13 

december. Pa  kva llen upptra dde en stor del 

av a rskursen med programmet i Trefaldig-

hetskyrkan. 

Luciamorgon i gymnasiet. Foto: Bernt Klockars. 

Pa  julfesten upptra dde gymnasieko ren, en 

barbershopkvartett fra n musiklinjens a k 3 

(Elias Byholm, Christoffer Pa tt, Johan Gustafs-

son och Elias Ändersson) och Ästri Liava g 

med sa ng. Gymnasieko ren fo rsta rkt av na gra 

Innan allt faller. Foto: Elias Andersson. 
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sa ngare fra n musiklinjens a k 3 upptra dde 

a ven i julkyrkan den 20 december. 

Februari 2020 

Den 11 februari var det dags fo r faddergala. 

Musiklinjens ettor stod fo r merparten av pro-

grammet, men musiklinjens a k 2 och 3 upp-

tra dde ocksa  pa  tillsta llningen. Den 18 febru-

ari gjorde ko ren en demoinspelning fo r Skol-

musik 2020. Stycket vi bandade var Ädiemus 

av Karl Jenkins. Ko ren ackompanjerades av en 

stra ktrio, flo jt, elbas och slagverk. Meningen 

var ocksa  att upptra da med stycket pa  stu-

dentdimissionen 2020. 

Mars 2020  

I mars drabbade corona-pandemin Finland 

och gymnasiet o vergick till distansundervis-

ning. I slutet av mars startades ett virtualko r-

projekt. Projektet gjordes fo r att hedra sko-

lans ma nga rige rektor Thor O sterholm 

(1.7.1926–21.3.2020) och den virtuella in-

spelningen av ”Äftonens sa ng” fa rdigsta lldes 

till begravningen. I projektet deltog 36 sa ng-

are och musiker. Ljudspa ret mixades av Elias 

Byholm (a k 3) och videon redigerades av 

Elias Ändersson (a k 3). 

Aftonens sång. 

Evenemang och konserter som uteblev 

p.g.a. corona-pandemin 

2–3 april: Resa till Umea  med musik- och bil-

konstlinjens a k 2 da r vi bl.a. skulle beso ka 

Musikalakademien (Stro mba cks folkho gs-

kola) 

8 april: Musikal- och filmmusikkonsert med 

musiklinjens a k 2 

Det spra ksta rkande forskningsprojektet mel-

lan Bjo rneborgs svenska samskola och mu-

siklinjens a k 2 (musikalen ”Inla st”) fick avslu-

tas efter tre workshopar. Manus och musi-

karrangemang var sa  gott som klara, men de 

sceniska repetitionerna och fo resta llningarna 

uteblev. 

Valborgsfest da r gymnasieko ren skulle 

sjunga tillsammans med grundskolans ko r, 

sammanlagt 150 sa ngare. 

Skolmusik 2020-festivalen i Jakobstad. 

Utekonsert med musiklinjens a k 1 och 2. 

Studentdimission med upptra dande av gym-

nasieko ren och musiklinjens a k 3. 

 

 

 

Höger: Planschen för musiklin-

jens 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 stu-
derande redskap fo r att hitta balans i den kra -
vande gymnasievardagen. Genom att erbjuda 
ett ma ngsidigt program som de studerande 
fa r vara med och inverka pa  vill vi ge positiva 
upplevelser av att ro ra pa  sig. Ätt fra mja den 
psykiska och sociala ha lsan a r lika viktigt som 
att fra mja den fysiska. Kickoff fo r studier i 
ro relse pa  andra stadiet info rdes i va rt gym-
nasium pa  ho sten och fick namnet O vis i ro -
relse. Programmet stra var till att o ka den dag-
liga aktiviteten ba de pa  och utanfo r lektions-
tid. De nya nationella motionsrekommendat-
ionerna som kom under a ret visar ocksa  att 
kortare pass pa  10 minuter ra cker fo r att vi 
skall fa  ha lsofo rdelar. Da rfo r vill vi ocksa  be-
tona att sma  insatser pa  lektioner, raster, ef-
ter skolan och pa  kva llstid a r viktiga och ger 
oss avkoppling samt avbrott fra n va r stillasit-
tande livsstil. I ma nadsskiftet januari-februari 
deltog gymnastikla rarna i Liito:s nationella 
fortbildningsdagar fo r gymnastikla rare i Ro-
vaniemi. Da r uppdagades da  den fo rsta coro-
nasmittade patienten i Finland.  Inte kunde 
man tro att pandemin senare skulle bli sa  
pass omfattande att skolorna sta ngs och man 
uppmanas att ha llas hemma.  

Som vanligt var en av a rets ho jdpunkter a lds-
tes dans. Ätt fa  se gla djen och samvaron mel-
lan de studerande a r helt fantastiskt. I a r var 
det hela 128 dansare som deltog. Inom skolid-
rottsgrenarna hade vi fina framga ngar i fot-
boll da r det blev ett brons och i innebandy da r 
det blev ett silver. 

Distansundervisning i gymnastik medfo rde 
nya utmaningar inte minst na r det ga llde att 
bedo ma fa rdigheter. Digitaliseringen kom 
verkligen iga ng pa  allvar men det fungerade 
bra fo r det mesta. Digitala verktyg och appar 
anva ndes friskt, Sportstracker, Seppo, Ätive 
quiz, Tabata, Youtube, Lesmills mm. Stu-
derandena fick uppgifter som skulle go ras 
antingen live eller enskilt. Mest saknade man 
kontakten med studerandena samt att fa  se 
gla djen na r de har gymnastik tillsammans, 
vilket gjorde att sociala ma len var sva ra att 
uppfylla. Undervisning, delning och redovis-
ning av uppgifter, inskickande av videofilmer 
och sja lvutva rderingar gjordes med hja lp av 
Zoom och Teams.   

Överst: Finalturneringen i fotboll spelades i år i Fen-

nia 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. 
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 STUDIEHANDLEDNING 

Studiehandledning pa ga r under hela gymnasi-

eutbildningen och sker genom undervisning i 

klass, fo rela sningar, studiebeso k och inspirat-

ionstillfa llen samt da rtill handledning ba de 

individuellt och i sma grupper.  

Studiehandledare Nina Kallio på utbildningsmässa. 

Foto: Kicki Häggblom. 

Ma lsa ttningen fo r studiehandledningen i va rt 

gymnasium a r att ge sto d till de studerande 

att utarbeta en personlig plan fo r sina nuva-

rande studier, fortsatta studier och karria rin-

riktning. Studiehandledarnas do rrar a r o ppna 

fo r studerande under hela gymnasietiden. 

Man kan “droppa in” eller boka en individuell 

tid. Varje studerande har minst ett bokat indi-

viduellt  samtal varje a r med en studiehandle-

dare. 

Va rt a mne har tva  obligatoriska kurser. Studi-

ehandledning 1 sker fra mst genom att stu-

derande deltar i handledning, inspirationstill-

fa llen och studiebeso k, vilka dokumenteras i 

det elektroniska studieplaneringsverktyget 

”Wilmer”.  Till va ra inspirationstillfa llen har vi 

bjudit in representanter fo r olika skolor och 

branscher. Tillfa llena ha lls fredagar kl 14.35 

och a r frivilliga fo r va ra studerande att delta i. 

Det tillfa lle som drog mest beso kare detta 

la sa r var Polisyrkesho gskolan.  

 

 

 

Vi har erbjudit ma nga studiebeso k a t va ra 

studerande. I augusti ordnade vi fo r tredje 

a ret en lyckad Karria r 2025 inspirationsdag 

kring olika yrken och branscher. Tillfa llet ar-

rangeras gemensamt av studiehandledarna i 

alla gymnasier i Vi7 samarbetet fo r att inspi-

rera va ra abiturienter info r framtida arbetsliv 

och karria rplanering. Under dagen fa r va ra 

abiturienter tra ffa representanter fo r ma nga 

branscher och yrken. Dagen har tidigare upp-

ma rksammat  i media och det lyckade kon-

ceptet har nu a ven spridit sig till norra O ster-

botten. 

Pa  ho sten deltog vi som vanligt i Ho gskoleda-

gen i Helsingfors och i januari i Ä bo Äkademis 

och Novias UniYH-dag i Vasa. 

Inspiratörer på Karriär2025. 

Studiehandledning 2 a r den andra obligato-

riska kursen i va rt a mne och den inga r i sche-

mat fo r alla pa  a r 2. Teman fo r kursen a r fort-

satt utbildning, arbetsliv, karria rplanering. 

Kursen gick i sin helhet i period 4 i 4 paral-

lella grupper. Genom att skolan plo tsligt 

sta ngde och vi gick o ver till distansundervis-

ning fick vi tillfa lle att tra na pa  en av de kom-

petenser som lyfts fram som viktiga i framti-

dens arbetsliv; fo rma ga att snabbt anpassa sig 

till nya situationer. Genom att vi anva nder en 

digital la robok i kursen var o verga ngen till 

distansundervisning inte sa  dramatisk. 
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Studiehandledning på distans. Selfie med Kicki 

Häggblom och grupp. 

Ä ven handledningen av de studerande fort-

satte pa  distans under va ren. Vi tra ffade stu-

derande via videomo tesverktyget Zoom, kom-

municerade via Wilma och ibland telefon. Vi 

fortsatte a ven med fredagarnas inspirations-

tillfa llen virtuellt. Vi upplevde att det var vik-

tigt att ha sa  normala rutiner som mo jligt 

a ven om ingenting var normalt under va ren 

2020. 

Studiebesök: 

 Ho gskoledagen i 

Helsingfors 

 Juridikstudier vid 

Helsingfors univer-

sitet i Vasa 

 Novias YH-dag i 

Vasa 

 Svenska handels-

ho gskolan i Vasa  

 UniYH-dagen i Vasa 

  

Inspirationstillfällen: 

 Ätt studera utomlands. Taiwan. 

 Exercise and Health, Äberdeen Univer-

sity, Scotland 

 Ärcada 

 Milita rtja nstgo ring i Flygvapnet 

 Musikpedagogik vid Sibelius Äkade-

min 

 Performing Ärts school, Go teborg 

 Polisyrkesho gskolan 

 Svenska social- och kommunalho gsko-

lan vid Helsingfors universitet 

 Umea  universitet 

 Politics and Quantitative methods, 

University of Edinburgh 

 Veterina r, University of Tartu 

 Studerande inom pedagogiskt ledar-

skap och la rarutbildning vid Ä bo Äka-

demi 

 Vasa yrkesho gskola 

 Äustralia Study (pa  distans fra n Äu-

stralien) 

  

 

Unipåväg2019 

(Helsingfors 

universitet). 

Foto: Kicki 

Häggblom. 
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Oskar Kurkinen  

(24.4.2001-16.9.2019)  

Ma ndagen 16 september na ddes 

vi av ett tragiskt do dsbud. Äbitu-

rienten Oskar fanns inte la ngre 

bland oss. Sorg och fo rsta mning 

lade sig o ver skolan. Ma nga stu-

derande och la rare so kte sig un-

der veckan till Runebergsalen fo r 

att i stillhet so rja och minnas 

Oskar som va n och studerande. Vi 

fick sto d av Vasa fo rsamling och Vasa stads 

krisarbetare fo r att kunna reflektera och be-

arbeta ka nslor och tankar. 

Vi minns Oskars humor, hur han med glimten 

i o gat och ett snett leende skojade med ba de 

ja mna riga och la rare. Hans finurliga kommen-

tarer eller sma  teckningar prydde ma nga pap-

perslappar och ibland a ven inla mningsuppgif-

ter. Hans va nner fra gade honom 

en ga ng i skolan hur det kommer 

sig att han alltid a r pa  sa  bra hu-

mo r och sa  positiv. Oskars svar 

var: “Fokusera bara pa  allt som a r 

bra och roligt i livet. La t inte det 

som ka nns sva rt pa verka dig pa  

ett da ligt sa tt!”  

Vi minns Oskars va nlighet, hur 

han tog andra i beaktande och 

lyssnade in och hur han uppskat-

tade sina va nner. Han var en glad och varm-

hja rtad va n. 

Vi minns ocksa  Oskars lugn och efterta nk-

samhet. Han bidrog aktivt till diskussioner 

och va gade ha en a sikt. I ma nga samtal impo-

nerades vi o ver djupet i hans tankar och fun-

deringar. 

Vi minns Oskar med va rme. 

IN MEMORIAM 

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) 



 

180 



 

181 

PERSONAL 
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 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   Bernt Klockars 

prorektor    Elisabet Backlund-Ka rjenma ki 

ekonomisekreterare  Maria Isuls till januari 2020 / Saga Rosin 

personalsekreterare  Anne Nummi, Jenny Taxell-Emaus, Christopher Larsson 

HR-specialist   Malin Ö sterholm-Liljedahl  

studiesekreterare   Maria Nisula  

IT-support    Ulf Thors, Tarja Grahn-Bjo rkqvist, Lena Sta hl 

IT-pedagog    Andreas Sundstedt  

 

 

Grundläggande utbildning årskurserna F-9 

Kyrkoesplanaden 11-13 

rektor    Elisabet Backlund-Ka rjenma ki 

prorektor    Annika Lassus F-6 

prorektor    Pamela Backholm 7-9 

byra sekreterare   Katariina Smulter 

expeditionsma stare  Ralf Stolpe till september 2019, Öskar Magnusson till 

    oktober 2019, Rasmus Forsman 

biblioteksbitra de   Helena Svarvar  

 

 

Gymnasiet 

Skolhusgatan 31 

rektor    Mats Borgma stars 

prorektor    Diane-Christine Blusi 

IB-koordinator  Ann-Christin Ha ggblom 

byra sekreterare   Lena Engsbo 

IB-byra sekreterare   Sabina Sundvall 

expeditionsma stare  Patrik Backholm 

 

 

Samarbetspartners 

skolha lsova rd   Vasa stad; skolha lsova rdare grundskolan Karin A gre n-Hakala,  

    gymnasiet Gunilla Gref 

elev– och studerandeva rd 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 

lokalva rd   ISS 

ADMINISTRATION 
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UNDERVISANDE PERSONAL 
 

Examen   Uppgifter 

Ahlmark Kaj-Öve   PeM   klassla rare 

Ahlmark Stina   PeM   textilslo jd 

Alin Jan     PeM   matematik, datateknik, tutorla rare 

Aumanen Amanda   FM   modersma l och litteratur 

Backholm Pamela   PeM   elevhandledning, prorektor 7-9 

Backlund-Ka rjenma ki Elisabet PeM   rektor f-9 

Barck Jennie    FM   historia, samha llsla ra 

Bernas Sandra   FM   modersma l och litteratur 

Blomberg Satu   FM   engelska (IB) 

Blusi Diane-Christine  FM   engelska, ha lsokunskap, prorektor  

Bona s Johanna   FD   historia, samha llsla ra 

Borgma stars Mats   FM   rektor gymnasiet 

Broman Lars    PeM   teknisk slo jd, finska, tutorla rare 

Burman Lars    FM   matematik 

Collander Annika   PeM   klassla rare 

Crotts Frida    FM   franska, engelska 

Degerman Linda  PeM   klassla rare 

Domars-Bra nnka rr Katrina  FM   engelska, finska, a mnesla rarkoordinator  

Eriksson Kent  PeM   klassla rare 

Fja llstro m Maria   PeM   textilslo jd 

Frank Michael   FM   tyska 

Franse n Anders   FM   historia, samha llsla ra, filosofi 

Friberg Henrik   PeM   klassla rare 

Friman Thomas   GyM   gymnastik, ha lsokunskap 

Grahn-So derstro m Lena  FM   specialla rare 

Granfors Mathias   PeM   klassla rare 

Hansen Jens Drud      economics (IB) 

Hautala Erika   FM   finska, tyska 

Hiltunen Kasper   PeM   teknisk slo jd, finska 

Hofman Joachim   FM   biologi, geografi 

Holmgren Ann-Louise  FM   modersma l och litteratur 

Holmsten Fred   PeM   klassla rare 

Honga-Öksanen Hillevi  PeM   klassla rare 

Horn Elisabeth   FM   engelska  

Hyo ty Jan       musik 

Ha kans Heidi   FM   biologi, geografi 

Ha ggblom Ann-Christin  FM   studiehandledning, IB-koordinator 

Ho gholm Johanna   PeM   ha lsokunskap, huslig ekonomi 

Ingo Caroline   DI   kemi, fysik 

Kalander Susann   PeM   specialundervisning 

Kallio Nina    PeM   studiehandledning 

Karlsson Sara   PeM   klassla rare 
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Keski-Nisula Anna-Lena  FM    modersma l och litteratur 

Kilkanen Pia    PeM   fo rskolundervisning 

Klockars Bernt   TM, PM  ledande rektor 

Kronholm Ann-Marie  FM   matematik, fysik, kemi 

Kronqvist Johanna   FK   modersma l och litteratur 

Kull-West Gun-Britt  PeM   klassla rare 

Ladvelin Moja   FM   modersma l och litteratur, ruotsi (IB)  

Lassus Annika  PeM   finska, specialla rare, prorektor F-6  

Lax Mikael    TM   religion, psykologi, filosofi 

Liljeblad Tina   FM   finska 

Lindgre n Annika   TM   religion 

Lindgre n Henrik   FM   matematik 

Lithe n Hans-Ölof   FM   biologi, geografi 

La ngga rd Annika   PeM   klassla rare 

Lo f A sa    FM   finska 

Lo nnkvist Elin   PeM   specialundervisning 

Mietala Sofia    PeM   specialundervisning 

Mitts Ben-Erik   PeM   teknisk slo jd 

Ma rd Alaric    TM   religion 

Ma kinen Mira   PeM   klassla rare 

Nordman Tommy   PeM   huslig ekonomi 

Norrback Anna   TD, SpL  religion, psykologi, filosofi,  

        livsa ska dningskunskap  

Norrme n Elisabeth   DI   kemi, ha lsokunskap 

Nylund Heidi    FM   matematik, fysik 

Nyman Margita   FM   biologi, geografi 

Öksanen Heimo   PeM   klassla rare 

Ölesen Laura    PeM   klassla rare 

Palmberg Niklas   FD   matematik, fysik 

Ragvals Johanna   PeM   klassla rare, fo rskolla rare 

Ramstedt Eva   GyM   gymnastik och idrott 

Rimpila  Minna   PeM   klassla rare 

Ra iha -Jungar Johanna  PeM   klassla rare, klassla rarkoordinator 

Ro j Stefan    FM   matematik, kemi 

Ro j Urrutia Maj-Louise  KoM   bildkonst 

Ro nn-Liljenfeldt Maria  PeM   specialundervisning 

Salovaara Anne   FM   a idinkieli (IB)  

Sandsten Johnny   PeM   musik  

Sanda s Pia    FM   franska 

Sik Michaela    PeM   matematik 

Skja l Kristina   FM   modersma l och litteratur 

Slotte Anna-Brita   PeM   klassla rare 

Smedlund Lisette   KoM   bildkonst 
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 Stenbacka Susanna   PeM   specialundervisning 

Storga rd Joel    FM   fysik, matematik  

Sundman Jessica   FM   biologi, kemi 

Sundqvist Johan   MuM   musik 

Sa rs Pontus    FM   matematik, fysik 

So derback Camilla   FM   matematik 

So derholm Johanna   FM   engelska 

So derman Ann-Charlotte  FM   historia, samha llsla ra 

Teir Jenny    PeM   klassla rare 

Thors Ulf    Datanom  datatillval 

Uppga rd Anne   FM   specialhandledning 

Valkeakari Pia   PeM   klassla rare 

Vikstro m Johan   KoM   bildkonst 

Wilhelms Martina   PeM   klassla rare 

A kerholm Katrina   FM   modersma l och litteratur 

 

 

Berg Anna-Karin 

Bos Evgenia 

Bui Hieu 

Bystro m Matilda 

Friis Emilia 

Granback Lena  

Granby Ölga 

Karlsson Sara 

Lagstro m Maria  

Leiponen Karoliina 

Ömars Ann-Helen  

Revahl Ann-Helen 

Sundin Andreas  

Welroos Joakim  

Go mez Dominguez Lia  

Ve laz Lo pez Radhjika  

Manal Baiera 

ELEVASSISTENTER 

PRAKTIKANTER 
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I PENSION 

Expeditionsma stare Ralf Stolpe. 

Da  skolans ha lsova rdare Karin A gren-Hakala i 

a r avslutar sitt sista yrkesverksamma a r har 

hon varit Vasa o vningsskola trogen i snart 

fyrtio a r. Karin blev ha lsova rdare 1981 och 

startade sin karria r i Helsingfors som skolha l-

sova rdare i en finskspra kig ho gstadieskola. 

Efter tva  a r i Helsingfors fick hon jobbet som 

skolha lsova rdare vid Vasa o vningsskola. Fo r-

utom tva  a r som sjukva rdsla rare, och ett a r da  

Karin arbetade med ett projekt har hon varit 

o vningsskolan trogen.  

Under a ren som skolha lsova rdare har arbets-

bilden fo ra ndrats en hel del. Det fo rebyg-

gande ha lsoarbetet har fa tt sto rre utrymme 

och likasa  arbetet med psykiska ha lsa. I ett 

tidigare skede hade Karin ansvar fo r o ver tu-

sen elever fra n la gstadiet till gymnasiet. I och 

med att arbetsuppgifterna fo ra ndrades och de 

lagstadgade ha lsogranskningarna blivit flera 

och mera omfattande fick Karin jobba heltid 

pa  grundla ggande utbildning.  

Trots att skolha lsova rdarna a r ansta llda av 

Vasa stad ka nner vi i o vningsskolan att Karin 

a r en i va r gemensamma personal. Som sko-

lans ha lsova rdare har Karin varit en neutral 

person som elever, la rare och va rdnadsha-

vare haft la tt att va nda sig till. Karins passion 

fo r sitt yrke har kommit till uttryck i det in-

tresse hon visat fo r va ra elever. Under sina a r 

har hon fa tt 

dela ba de 

gla dje och 

sorg med 

ma nga barn 

och ungdo-

mar. De sen-

aste a ren har 

hon igen fa tt 

tra ffa elever 

fra n sina 

fo rsta a r som 

skolha lsova r-

dare, men nu 

i egenskap av fo ra ldrar till la g- och ho gstadie-

barn!  

Karin har mycket pa  ga ng och alltid varit in-

tresserad av kultur. Hon har redan a teruppta-

git den ka ra hobbyn att sjunga i ko r. Som flitig 

la sare av bo cker i olika genrer ser hon fram 

emot att nu fa  mera egen tid ocksa  fo r den 

hobbyn.  

Familjen har alltid betytt mycket fo r Karin 

och ra knar med att det nu blir mera tid fo r att 

umga s med man och barn, va nner och ocksa  

fo r sommarstugeliv. Hon hoppas i framtiden 

kunna resa mera.  

Elisabet Backlund-Kärjenmäki 

Fo
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ELEVER OCH  

STUDERANDE 
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STUDENTEXAMEN 

Studenter våren 2020 

Ahllund Isa 

Ahlskog Peter 

Andersson Elias 

Andre n Simon 

Aspo  Cindy 

Back Wilma 

Backman Christoffer 

Bergkulla August 

Bjo rk Sam 

Bjo rklund Rebecka 

Bjo rkman Lucas 

Bjo rmans Erika 

Byholm Elias 

Dalkvist Cilla 

Edman Andrea 

Eklund Wilma 

Enlund Malte 

Erkkila  Annina 

Fors Emmy 

Forse n Frej 

Forsman Jonathan 

Frants Anton 

Fo rars Cindy 

Granlund Lina 

Gustafsson Johan 

Hiekkanen Eddie 

Hietala Julia 

Holm William 

Ha gglund Linn 

Ha kkinen Emma 

Jahkola Hanna 

 

Karrenpalo Amanda 

Kivelio  Jenni 

Klemets Victor 

Kolam Wilma 

Kvist Amelia 

Laitila Victor 

Linde Ellen 

La gland Wilma 

Malka Mette 

Marttila Maria 

Mecklin Alex 

Myrskog Tobias 

Niukkanen Nuppu 

Nordenswan Caroline 

Nyga rd Linne a 

Nyman Emelie 

Nyman Kim 

Nystrand Lina 

Ollus Fanny 

Piispanen Elli 

Pulkkis Anton 

Pundars Hanna 

Pa tt Christoffer 

Raitila Noora 

Rama Fatime 

Rintama ki Arttu 

Rosenlo f Casper 

Ro sgren Amanda 

Ro sgren Julia 

Saarela Ellinor 

Saari Wilma 

Sahlstro m Anni 

Sand Amanda 

Sandberg Antonia 

Sandberg Filippa 

Saramo Tinja 

Savolainen Leo 

Sederstro m Jenna 

Sile n Oliver 

Sivula Miina 

Snickars Hannah 

Sparv Eddie 

Storm Lumi 

Stro m Daniela 

Stro m Erica 

Sundstro m Diana 

Svartsjo  Judith 

Syrenius Mathilda 

Sa rs Waldemar 

So derholm Hugo 

Urrutia Johan 

Vuollet Ellen 

Westerholm Sanna 

Ylinen Milla 

A berg Ellen 

A minne Andrej 
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Avla ggande av gymnasiediplomet a r en verksamhet som o verenssta mmer med gym-

nasiets allma nbildande utbildningsuppgift. Diplombetyget a r en bilaga till avga ngsbe-

tyget fra n gymnasiet och det antecknas i punkten tilla ggsuppgifter.  

Fo ljande gymnasiestuderande har under a ret avlagt gymnasiediplom i olika a mnen: 

 

GYMNASIEDIPLOM GYMNASIEDIPLOM 

Gymnasiediplom i bildkonst 

Bjo rklund Wilma 

Bolotov Theodor 

Klockars Miranda 

Ladvelin Fanny 

Lindqvist Ida 

Lunabba Emilia 

Lunabba Nathalie 

Ro nnqvist Yoanna 

Sabel Olivia 

Sharma Ishan 

Strandberg Isach 

Wikstrand Aida 

 

Gymnasiediplom i musik 

Andersson Elias 

Bjo rklund Rebecka 

Byholm Elias 

Holm William 

Liava g Astri 

La gland Wilma 

Nystrand Lina 

Pa tt Christoffer 

Saari Wilma 

Saramo Tinja  

Sivula Miina 

Gymnasiediplom i gymnastik 

Kolam Wilma 

Sandberg Antonia 

 

Slutprov i muntlig kommuni-

kation i modersmålet 

Edman Andrea 

Forse n Frej 

Kivelio  Jenni 

 

Intyg över muntlig språkfär-

dighet i finska B-lärokurs 

Back Wilma 

Bergfelt Fanny 

Dunn Riannon 

Ho glund Adam 

Rosenblad Arne 

Ra iha  Viktor 

Saarela Ellinor 

Strandberg Isach 

 



 

200 

STUDERANDE FÖR  

KLASSLÄRAREXAMEN 2019-2020 

Beata Lehtonen 

Karoliina Leiponen 

Emilia Lo vsund 

Jonathan Ma rd 

Camilla Nyman 

Matilda Rahja 

Petra Rauhala 

Jannica So derman 

 

v. 18-21 (pa  distans) 

Julia Hurskainen 

Freya Illman 

Sandra Lind 

Inci Rotkirch  

  

v. 36-39 

Jacob Aarrekangas  

Melinda Enlund  

Felix Forse n  

Anette Ga ddna s  

Ville Huuhka 

Christopher Lindroos 

Fanny Nummela 

Jenny Nyga rd 

Alexander Nyman 

Jenny Pujol 

Linn Westerholm 

Malin A berg 

Lotta O sterman 

Sabina O stman 

 

v. 3-8 

Annette Alhonen 

Ville Arponen 

Lina Bjo rklund 

Hieu Bui 

Kent Eriksson 

Petra Fagerlund 

Lotta Forsberg 

Jenny Forsman 

Rebecka Grahn 

Ulrika Heir 

Johanna Holm 

Oskar Ho gstro m 

Jesper Kivikoski 
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STUDERANDE FÖR  

ÄMNESLÄRAREXAMEN 2019-2020 

Biologi, Geografi 

Lo nnberg Elin 

Ro nnberg Anni 

 

Matematik, Fysik, Kemi 

Golubova Mariia 

Heinonen Jessica 

Liljestrand Kira 

 

Modersmål och litteratur 

Ekstam Sofia 

Flink Jennie 

Hassel Lina 

Kraufvelin My 

Geust Miranda 

Rudna s Ester 

Treier August 

O stman Karolina 

Finska 

Akbulat Yemine 

Bjo rkholm Julia 

Bjo rn Oskar 

Haaramo Annika 

Hindre n Alexander 

Ho gnabba Olivia 

Karjala Katariina 

Ma kinen Eda 

Pentsinen Joonas 

 

 

Främmande språk 

Bos Evgenia 

Forsman Sara 

Hagmark-Cooper Andrew 

Ha nninen Sara 

Lipponen Niklas 

Siimela  Jannika 

Wa rn Sabina 

Juuti Cecilia 

 

Gymnastik 

Ma nty Viktor 

Prest Marie-Hele n 

 

Hälsokunskap 

Kuusisaari-Forsblom Sandra 

 

Historia, Samhällslära 

Andersson Linnea 

Bjo rklund Emma 

Blomstro m Anna  

Heidemann-Poynton Johanna 

Kaunisranta Jessica 

Lindberg Bodil 

Lindgren Henrietta 

Sandell Axel 

Sile n Anna 

Wennstro m Joakim 

 

Religion, Psykologi,Filosofi 

Alameri Cecilia 

Djupsjo backa Andre  

Steffansson Christoffer 

Huslig ekonomi 

Granqvist Linn 

So derholm Elin 

Wikstro m Ronny 

O stman Julia 

 

Slöjd 

Borgma stars Fredrik 

Ehnstro m Ida 

Hellstro m Jakob 

Kackur Josua 
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Seminariefonder 

O verfo rda fra n Skolstyrelsen till A bo Akademi 01 08 1981 

(fonderna fo rvaltade av Vasa o vningsskola) 

 

Nykarleby seminariums fonder        Fondernas kapitaltillga ngar 31.12.2019 

 

1  Margareta Bjo rkvalls minne   5 707,26 

2  Nykarleby seminariums jubileumsfond  9 145,59 

3  Under krigen 1939-1944 stupade    

 seminaristers minnesfond    15366,24 

4  Hans von Schantz´ matrikelfond   42 180,09 

5  Oscar och Charlotta Rehnba cks stipendiefond 14 781,91 

6  Alexander II:s stipendiefond   7 829,56 

7  Tecknings- och slo jdstipendiefonden  6 996,30 

8  Musikstipendiefonden    5 901,22 

9  Gymnastikfonden     7 544,60 

10  Lektor Maria Castre ns fond   5 506,07 

11  Minnesfonden     4 665,45 

12  Kamratskapsfonden    5 838,91 

13  Lektor Torsten Korsstro ms fond   8 024,78 

14  Lektor Maria Castre ns 90-a rs dag  11 916,27 

15  Direkto r Nils Alarik Fougstedts stipendiefond 42 012,65 

        193 416,90 

 

Lyceifonderna 

O verfo rda till Vasa o vningsskola vid Vasa svenska flicklyceums och Vasa svenska 

lyceums indragning till o vningsskola 01 07 1974 

(Fo rordning 433/31.05.1974) 

 

A. Vasa svenska flicklyceums fonder 

1  Bode ns fond      8 170,00 

2  Sylvia Maranders fond    25 152,60 

3  Gymnastik- och ha lsova rdsfonden  9 253,59 

4  Modersma lsfonden     9 253,77 

5  Fonden ”Fo r goda framsteg”   11 764,11 

6  Tyska fonden     13 313,81 

7  Musik och teckningsfonden   9 792,10 

8  Mary Nyqvists fond     30 337,01 

9  Jubileumsfonden     36 572,49 

10  Matilda Sundholms fond    13 783,56 

11  Amanda Lassus´ fond    25 809,86 

12  Studenternas fond     18 253,39 

13  Selim Segerstams fond    15 431,01 

14  Rektor Birgit Sovelius´ fond   23 751,49 

15  Venna Jakobssons fond    3 670,93 

        254 309,72 

 

FONDER SOM TILLHÖR 

VASA ÖVNINGSSKOLA 
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B. Vasa svenska lyceums fonder 

1  De sammanslagna trivialskol-, gymnasie-   

     och a ldre lyceifonderna    45 833,62 

2  Teologiestipendiefonden    26 149,31 

3  Carl-Fredrik Wikmans minnesfond  60 530,09 

4  1949 a rs historikfond    19 913,62 

5  Arne Snellmans minnesfond   78 453,63 

6  Carl Warghs minnesfond    7 977,98 

7  Ingenjo r Oscar Gros´ fond    83 318,57 

8  Herman och Maria Pellas minnesfond  18 579,45 

9  Harald Bouchts minnesfond   105 549,12 

10  Einar Spjuts stipendiefond    35 751,17 

11  Fyra bro der Hasselblatts minnesfond  57 712,36 

12  Gustavs A Hedbergs fond    6 168,80 

13  A E W Nybergs musikfond    6 179,83 

14  Skolra det Ragnar Krooks minnesfond  19 754,64 

15  Skolsko terskan Inga Hedes minnesfond  47 709,96 

16  Teckningsla rare Eva Willfo rs minnesfond 5 490,84 

17  Karl Oscar Jakobssons fond   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  A sa Jerns konststipendiefond   16 580,14 

 4  Anna-Maria von Schantz´ fond   6 469,09 

 5  Henrik Sabels fond     13 629,52 

 6  Bjo rn Lindemans minnesfond   54 444,95 

 7  Rektor Hans Ha ggbloms stipendiefond  6 115,89 

 8  Rektor Pontus Lindbloms stipendiefond 24 505,42 

 9  Kerstin Sande ns 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 

Fo ljande la sa r bo rjar torsdagen den 13 augusti 2020. (OBS! Vasa o v-

ningsskola har andra arbetsdagar a n Vasa stads skolor.) 

 

Eleverna i a k F-6, Kyrkoesplanaden 11-13, bo rjar kl 9.00 och va lkomnas 

av la rarna pa  skolga rden. Skolskjutsarna fungerar fr.o.m. samma dags 

eftermiddag. 

 

Eleverna i a k 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 even-

tuella uppdateringar i anslutning till skolstarten. 
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