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L a sa rstemat ”En va lma ende, ha llbar och 

va rdeskapande skola” har la sa ret 2020

-2021 pra glat undervisning och fostran 

vid Vasa o vningsskola. Samma la sa rstema 

ga ller undantagsvis ocksa  de kommande tva  

la sa ren. Enheter och a mnesgrupper har om-

betts att sja lva skapa progression genom att 

betona och fo rdjupa olika delar under de tre 

la sa ren.  

Välmående a r fo rsta s viktigt fo r hela skolsam-

fundet, dvs. fo r elever, gymnasiestuderande 

och personal samt la rarstuderande, men i 

fo rla ngningen ocksa  fo r familjer och o vriga 

samarbetspartners. Grundla ggande fo r allt 

la rande – och fo r va r samha llsordning o verlag 

– a r att vi ma r tillra ckligt bra. Ått kunna a lska 

och arbeta a r tva  viktiga faktorer i en gammal 

definition o ver vad som pra glar god ha lsa. 

Vad lycka inneba r och vilka inre bilder vi har 

fo r ett lyckligt liv a r sedan en annan fra ga. 

Personalen fick en tankesta llare kring den 

fra gan genom boken Lyckofa llan av Russ Har-

ris som delades ut info r sommaren 2020 med 

a terkoppling vid planeringsdagen i augusti 

2020. Ett liv kan vara lyckligt utan att vara 

perfekt a r en av poa ngerna i boken. 

Vikten av hållbarhet i all ma nsklig verksam-

het har under de senaste 20 a ren uppma rk-

sammats av fler och fler runt va r jord. Om 

va lma ende a r en fo rutsa ttning fo r ett funge-

rande samha lle, a r ocksa  ha llbarhet i fo rha l-

lande till jordens resurser det i minst lika stor 

grad. Va gen a r la ng innan ha llbarheten ges 

sto rre utrymme a n ekonomiska va rden, men 

vi va gar tro att ma nskligheten ga r i den rikt-

ningen. Ifra ga om ha llbarhet a r skolans roll 

central na r det ga ller attityder och attitydfo r-

a ndring. Under la sa ret syntes ha llbarheten 

sa rskilt i skolrestaurangerna under O sterbot-

tens ha llbarhetsvecka i form av lokalproduce-

rade ra varor. PD Linda Degermans underso k-

ning ho sten 2019 visar att vi a nnu har en bit 

kvar innan ha llbarhetsperspektivet fa tt ge-

nomslag bland alla va ra elever och gymnasie-

studerande. Ba de fakta och fake news a r akto -

rer na r det ga ller uppma rksamheten kring 

ha llbarhetsfra gor.  

Skolan skall inte bara fo lja trender i sam-

ha llet, den skall ocksa  vara värdeskapande. 

Vid Vasa o vningsskola vill vi ga rna dja rvt ut-

mana till sja lvsta ndigt och kritiskt ta nkande 

och till att inte ha lla tillbaka med a sikter, syn-

EN VÄLMÅENDE, HÅLLBAR OCH VÄR-

DESKAPANDE SKOLA 

Personalfoto taget i samband med planeringsdagen som hölls i Academill. Foto: Foto Airaksinen Ab. 
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punkter och va rderingar samtidigt som vi 

betonar no dva ndigheten av att lyssna pa  

andra och respektera a siktsma ngfald. Dagens 

barn och unga a r morgondagens beslutsfat-

tare. Framtidens samha lle skapas i dagens 

skola. 

Na gra viktiga nedslag i la sa ret: 

UNESCO-skola. Vasa o vningsskola blev med-

lem av det va rldsomspa nnande na tverket 

UNESCO Åssociated Schools Project Network 

(ÅSPnet) i november 2020. Na tverket omfat-

tar 11.500 skolor i 182 la nder. Syftet a r att 

la ra barn och unga internationell fo rsta else, 

fred, interkulturell dialog, ha llbar utveckling 

och kvalitet i undervisningen. Mycket av det 

vi redan go r i Vasa o vningsskola kan ha nfo ras 

till va rden som na tverket framha ller. Ågenda 

2030, fastslagen av FN, a r en viktig handlings-

plan inom na tverket. I april fick personalen 

del av en fo rela sning om vad tillho righeten 

inneba r. Skolans UNESCO-status synliggjor-

des pa  ytterdo rrarna och via ska rmmo ssor 

tillverkade av a tervinningsflaskor. Vasa o v-

ningsskola samarbetar med o vriga o vnings-

skolor kring UNESCO. 

ERÅSMUS+-ackreditering. Vasa o vningsskola 

a r en av ett mindre antal finla ndska organi-

sationer som erho ll status som Erasmus+-

ackrediterad organisation i februari. Åckredi-

teringen inneba r enklare processer fo r anso -

kan om finansiering fo r utbyten, mobiliteter 

och jobbskuggning under a ren 2021-2027. 

En del av upplägget på den s.k. Stafettkarnevalslördagen 22.5.2021 gick i gymnasiet åt till skräpplockning 

längs stränderna i Vasa. En hel del hittades, vilket syns på säckarna. Aktionen fungerade bra med såväl 

läsårstemat som UNESCO-skolstatusen. Foto: DCB. 

Efter påsk tejpades fyra ytterdörrar med info om 

att Vasa övningsskola är en UNESCO-skola.  
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Planeringen fo r postpandemitiden har fo rsik-

tigt inletts. Åckrediteringen bero r sa va l 

grundla ggande utbildning som gymnasiet. 

Utvidgad la roplikt. Fo rst 30.12.2020 stadfa ste 

landets president lagen som inneba r att Fin-

land ga r in fo r utvidgad la roplikt redan fra n 

ho sten 2021. En la ng rad fo rberedelser har 

gjorts ba de fo re och efter det. Vasa o vnings-

skola har bl.a. aktivt fo rt dialog med finlands-

svenska fo rlag kring fra gor som beho ver lo sas 

na r undervisningsmaterial skall go ras kost-

nadsfria ocksa  fo r gymnasiestuderande. Med 

Å bo Åkademis ICT-service har olika alternativ 

fo r datautrustning utretts la ngs med a ret. Re-

dan i januari gjordes besta llningen pa  125 

leasingdatorer info r skolstarten i augusti. 

Handledning. Vid sidan om undervisning och 

fostran a r handledning av la rarstuderande ett 

stort och viktigt uppdrag fo r Vasa o vningssko-

las personal. Det goda utvecklingsarbetet 

kring handledningen har fortsatt under a ret, 

med bl.a. universitetsla rare Renata Svedlins 

hja lp. Under a ret la g fokus pa  samsyn kring 

handledningen mellan handledarna inom Fa-

kulteten fo r pedagogik och va lfa rdsstudier 

och handledarna vid Vasa o vningsskola. Tva  

workshops har ocksa  ordnats under a ret med 

syfte att ytterligare systematisera handled-

ningsfunktionen och -utbildningen i skolan. 

Utvecklingsprojekt. En flora av olika utveck-

lingsprojekt a r pa  ga ng och i olika skeden vid 

Vasa o vningsskola. Ett stort utvecklingspro-

jekt kopplat till fastigheterna a r planeringen 

av en ny Spektrum-fastighet vid gymnasiet. 

Vasa o vningsskola har ocksa  fortsatt att koor-

dinera internationaliseringsprojekt i den fin-

landssvenska skolan, och bl.a. anordnat virtu-

ella internationaliseringsdagar i november i 

na ra samarbete med Utbildningsstyrelsen 

och Vasa stad samt producerat fyra inspira-

tionsfilmer kring internationalisering i skolan 

under va ren. Inom grundla ggande utbildning 

har projektet Mediela skunnighet med sa r-

skild inriktning pa  att sto dja barn och unga i 

risksituationer pa  na tet kra vt tid men ocksa  

inspirerat.   

La roplansarbete. Under a ret har gymnasiets 

nya la roplan utarbetats fo r godka nnande i 

fakultetsra det i juni. Inom grundla ggande 

utbildning har fra mst bedo mningen i a mnes-

Skolans ledningsgrupp med rektorer, prorektorer och IB-koordinator. Nere från höger: Annika Lassus, Pa-

mela Backholm, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Henrik Lindgrén, Diane-Christine Blusi, Mats Borgmästars 

och Bernt Klockars. Foto: Foto Airaksinen Ab. 
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delen fo rnyats pa  basen av fo rnyade la ro-

plansgrunder som publicerades 2020. 

Inte diskriminerande. Vasa o vningsskola har 

under la sa ret friats fra n alla anklagelser om 

diskriminerande fo rfarande i samband med 

tva  antagningsa renden som fick stor medial 

synlighet va ren 2018. Pro vningen har skett i 

Na mnden fo r diskriminering och ja msta lld-

het. 

Ekonomi. Vasa o vningsskola fa r liksom o vriga 

o vningsskolor o ronma rkta medel fra n tva  

olika ministerier. Bokslutet 2020 visar ett 

reja lt o verskott trots olika satsningar bl.a. pa  

uppdatering av la romedel och –material 

(O vislyftet). Pandemin orsakade minskade 

kostnader i tilla gg till att budgeterade kostna-

der inte slog ut som befarat. Info r 2021 har 

O vislyftet 2.0 lanserats. Det inneba r att ett 20-

tal klassrum i grundla ggande utbildning un-

der sommaren 2021 fa r ny presentationstek-

nik. Planering och upphandling har genom-

fo rts under la sa ret. Under sommaren installe-

ras ocksa  ny scenbelysning i grundskolans 

festsal. Ekonomin a r sammantaget god. Kom-

pensation fo r kostnader fo r utvidgad la roplikt 

har hittills lyst med sin fra nvaro, trots rege-

ringslo ften. Gymnasiet fick del av utlysta me-

del fo r att motverka de brister som uppsta tt 

under distansstudieperioderna, vilket inte 

grundla ggande utbildning fick del av sa som 

inom den kommunala sektorn. En dialog fo rs 

med undervisnings– och kulturministeriet 

kring detta.  

Pandemi. Hela la sa ret 2020-2021 har genom-

syrats av den osa kerhet som pandemin co-

vid19 a samkat samha llet. Undervisning och 

fostran samt ett gediget utvecklingsarbete har 

a nda  kunnat genomfo ras tack vare skolsam-

fundets insats och flexibilitet. 

Ett stort och varmt tack till alla i skolsamfun-

det fo r la sa ret 2020-2021! Nu a r det tid att 

koppla av och ta igen sig – fo r alla. 

Bernt Klockars 

Ledande rektor 

Åbo Akademi har under året tilldelat följande personer förtjänsttecken för lång tjänstgö-

ring: Diane-Christine Blusi (30 år), Lars Broman (25 år), Gun-Britt Kull-West (35 år), 

Camilla Söderback (25 år) och Johan Vikström (30 år).   

Gratulerar! 

Posering under personalens 

må bättre-eftermiddag. Foto: 

Helena Svarvar. 

Fo
to

: 
Fo

to
 A

ir
a

ks
in

e
n

 A
b

 



 

8 

 VÖS EN UNESCO-SKOLA 

I november 2020 beviljades Vasa övningsskola UNESCO-skolstatus. 

I slutet av november 2021 bevilja-

des Vasa övningsskola medlem-

skap i UNESCO ASPnet-nätverket.  

Unesco-na tverket a r va rldens sto rsta skolna t-

verk som i dagsla get omfattar o ver 11 700 

institutioner inom utbildningssektorn i ca 180 

la nder. Medlemmarnas verksamhetsomra den 

varierar fra n fo rskoleundervisning till la rar-

utbildning. Na stan alla o vningsskolor i Fin-

land a r ocksa  fra n tidigare medlemmar i na t-

verket och det gemensamma arbetet i o v-

ningsskolorna dokumenteras pa  o vningssko-

lornas gemensamma eNorssi-hemsida: 

https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/ 

I skolan a r vi va ldigt glada o ver att ha blivit en 

del av detta va rldsomspa nnande na tverk. Det 

nya medlemskapet lanserades och firades 10 

december med att elever, studerande och per-

sonal fick bulle och trip till efterra tt till skol-

lunchen. Ått vi nu a r en Unesco-skola har fra n 

december-ma nad och frama t synliggjorts pa  

olika sa tt i va r skola. Fra n och med la sa ret 

2021-2022 kommer va r status som Unesco-

skola tydligt ocksa  synas i skolans verksam-

het. 

Allmän information om 

verksamhet i nätverket 

(källa Utbildningsstyrelsen) 

Genom att vara med i na t-

verket omsa tter skolorna i 

praktiken FN:s och Unes-

cos program och riktlinjer: 

- skolorna fra mjar genom 

sin verksamhet uppna en-

det av ma len fo r FN:s 

Ågenda 2030 

- skolorna deltar i genom-

fo randet av Unescos stra-

tegier och program fo r 

utbildning, vetenskap, kul-

tur och kommunika-tion 

- skolorna genomfo r ÅSP-

net-skolna tverkets strategi 

2014 – 2021 

Med hja lp av Unesco ÅSP-

Net skolna tverket kan man 

i skolorna reagera pa  glo-

bala fra gor och ta upp ak-

tuella a mnen till diskuss-

AGENDA 2030 
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https://
kestavakehitys.fi/
sv/agenda20301 

ion, sa  att barnen och de 

unga har ba ttre fo rut-

sa ttningar att fo rsta  en 

allt mer komplicerad 

va rld med o msesidiga 

beroendefo rha llanden. 

Strategiperiodens ma l 

a r: 

- global fostran och en 

ha llbar utveckling integ-

reras i skolornas la ropla-

ner. 

- i undervisningen i glo-

bal fostran och en ha ll-

bar utveckling pro vas 

nya innovativa undervis-

ningsmetoder. 

- utbytet av erfarenheter, god praxis och ide er 

mellan Unesco-skolorna utvecklas och sta rks. 

Syftet med fostran till va rldsmedborgarskap 

a r att sporra eleverna sa  att de blir medvetna 

och ansvarsfulla akto rer ba de lokalt och glo-

balt. Ma let a r att eleverna fo rsta r sina egna 

ra ttigheter och skyldigheter och agerar aktivt 

till fo rma n fo r en ra ttvisare va rld. 

Genom undervisning i ha llbar utveckling ges 

var och en mo jlighet att uppna  de kunskaper, 

fa rdigheter, attityder och va rden som beho vs 

fo r att va rna om en ha llbar livsstil. Utbild-

ningen spelar en avgo rande roll fo r att leda 

ma nniskors tankar och handlingar, och ge-

nom den kan man effektivt pa verka tryggan-

det av va rldens ba rkraft. 

Åndreas Sundstedt 

Vasa övningsskola, UNESCO Partner. Undantagsvis skärmmössa på inomhus. Foto: 

Nico Kujanpää/Jesse Storsjö. 
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I slutet av oktober la mnades en 

anso kan om ackreditering fo r 

Erasmus+-projekt 2021-2027 in 

fo r Vasa o vningsskolas del. Med 

i arbetet kring anso kan var Di-

ane-Christine Blusi, Mats Borg-

ma stars, Åndreas Sundstedt och 

Bernt Klockars. Åckreditering a r 

en ny form av projekthantering 

fo r att sta rka internationa-

liseringen i skolan, ge mo jlighet 

till fo rdjupade kontakter o ver 

la ngre tid och fo renkla anso kan 

om enskilda mobiliteter. 

I februari kom besked om att Vasa o vnings-

skola beviljats ackreditering. Under mars-

april klarnade sa  sma ningom innebo rden i 

den nya statusen, bl.a. genom na gra va lbe-

so kta webbinarier. Sammanlagt var det 50 

organisationer i Finland som beviljades ackre-

ditering. 

I medlet av maj gick tiden ut fo r den fo rsta 

anso kan om medel inom ramen fo r ackredite-

ringen. Det visade sig att anso kan fo r mobili-

teter var betydligt enklare tack vare den upp-

na dda statusen. Info r la sa ret 2021-2022 

kunde ett fo rsta utbyte fo r gymnasiestu-

derande planeras. En arbetsgrupp a r ocksa  

VÖS ERASMUS+-ACKREDITERAD 

Bild från https://www.oph.fi/sv/program/vad-ar-

erasmus-ackreditering#55fd43ec. 

Bild från https://epale.ec.europa.eu/en/content/erasmus -

accreditation-new-brochure-out-now. 

tillsatt fo r projektplanering inom grundla g-

gande utbildning. Mobiliteter som skall ske 

2022-2023 skall anso kas om i februari 2022. 

Under ho sten byggs relationer till mo jliga 

samarbetspartners upp. 

Fo rutom ackrediteringen fo r elev– och gym-

nasiestuderandemobiliteter har Vasa o v-

ningsskola tva  redan beviljade Erasmus+-

projekt som a nnu inte kunnat fo rverkligas. Ett 

ga ller en la rargrupp i gymnasiet da r ha lften 

av mobiliteterna gjorts, medan det andra ga l-

ler sto djande personal som va ntar pa  ett sta-

bilare pandemila ge. BK 
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RUM FÖR HANDLEDNING 

Ledningsgruppen med ansvar fo r utvecklande 

av handledningen har fortsatt sitt aktiva ar-

bete under la sa ret. Sammanlagt har arbets-

gruppen tra ffats tio ga nger. Medlemmar i 

gruppen har varit Elisabet Backlund-

Ka rjenma ki, Mats Borgma stars, Hans Eriksson 

(FPV), Bernt Klockars, Gun-Britt Kull-West, 

Ånna Norrback och Renata Svedlin (FPV).  

Info r la sa ret 2020-2021 hade gruppen i sam-

ra d med a mnesansvariga vid FPV planerat tre 

VO S-FPV-mo ten med temat ”Samsyn kring 

handledningen” fo r samtliga la rarutbildning-

ar. Diskussionerna utgick ifra n de texter kring 

handledningen som finns pa  Vasa o vningssko-

las hemsida och utmynnade i tankekartor fo r 

att beskriva komplexiteten i handledningsar-

betet. 

I januari publicerades resursbanken ”Rum fo r 

handledning” da r de senaste a rens alster fra n 

utvecklandet av handledningen samlats. I feb-

ruari informerades la rarutbildarna vid FPV 

om den o ppnade resursbanken. Resursban-

ken hittas ha r: https://blogs2.abo.fi/

rumforhandledning/. Delar av materialet a r 

lo senordsskyddat.  

I januari och mars ordnade arbetsgruppen 

workshops kring handledning. Till dessa 

bjo ds handledningsexperter utanfo r gruppen 

in, bl.a. Ånnika Lassus, Marina Bendtsen och 

Jenny Haagensen.  Resultatet fra n workshop-

parna blev ett handledningsuppla gg som stra -

var till att fo rdjupa kunskap inom handled-

ning fo r sa va l nyansta llda som la ngre hunna. I 

slutet av la sa ret fo rdes samtal kring huruvida 

handledningen kunde bli en del av ho gskole-

pedagogiken i fakultetens utbildningspro-

gram som sla s fast va ren 2022. 

En sto ttepelare fo r Vasa o vningsskolas ut-

vecklingsarbete kring handledningen har uni-

versitetsla rare Renata Svedlin varit. Va ren 

2021 ga r hon i pension.  Hon avtackades med 

present och ta rta i samband med worksho-

pen to 25.3.2021. Tack fo r ditt sto d, Renata!   

Under la sa ret har Ånna Norrback haft en pro-

jektansta llning inom handledningsverksam-

heten, BK  

Till vänster: resursban-

ken Rum för handled-

ning publicerades i 

januari 2021. 

Nedan: universitetslä-

rare Renata Svedlin 

avtackas i samband 

med handlednings-

workshop to 25.3.2021 i 

Runebergsalen. Foto: 

EBK. 
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REFLEKTIONSLANDSKAP 

Vi kom i kontakt med reflektionslanskapet 

ho sten 2019 na r vi skulle skapa handled-

ningsrelaterade podcasts fo r internt bruk 

kring aktuella teman. Årviointimaa fanns pa  

listan av aktualiteter och vi blev intresserade. 

Vi testade materialet pa  oss sja lva (na gra la -

rare inom olika la rarkategorier) och pa  na gra 

la rarstuderande pa  avslutande praktik inom 

klassla rarutbildningen, och vi gjorde en elva 

minuters podcast om det. 

Ho sten 2020 anho ll vi om och fick tillsta nd att 

o versa tta Årviointimaa-materialet till 

svenska. Sedan dess anva nds materialet pa  

olika sa tt hos oss. Utva rdering pa ga r som ba st 

kring erfarenheterna av anva ndningen av 

reflektionslandskapet. Landskapet har ska-

pats fo r att hja lpa personer i olika a ldrar att 

reflektera kring sina ka nslor och fa rdigheter 

genom att placera ut spelpja ser pa  olika sta l-

len i ett fantasilandskap. 

Å tminstone en klassla rare i a k 3 har anva nt 

det i samband med sina la randesamtal. Hen 

ansa g att verktyget passade bra fo r hens ele-

ver. Det var under en tid da  eleverna kunde 

vara i skolan men fo ra ldratra ffarna skedde 

med hja lp av zoom. Hen pratade med varje 

elev med hja lp av reflektionslandskapet och 

kunde delge deras kommentarer a t fo ra ldrar-

na.  

Reflektionslandskapet har a ven framga ngs-

rikt anva nts inom a mnesla rarstuderandes 

inledande praktik. Dessa har fa tt reflektera 

kring sina ka nslor efter den genomfo rda prak-

tiken. Å ven gymnasiestuderande har anva nt 

det i sin utva rdering. Verktyget har a ven in-

troducerats till kollegerna pa  la rarutbildning-

en vid FPV i ett aktionsforskningsseminarium 

och presenterats fo r det nordiska na tverket 

Ro st, Retorik och Relationer da r det va ckte 

intresse. Universitetslektor Lasse Eronen fra n 

O stra Finlands universitet bera ttade om 

forskningsro n kring anva ndningen av År-

viointimaa fo r oss i samband med ett la rar-

mo te. Hoppas att allt fler hittar anva ndnings-

mo jligheter fo r detta verktyg. 

Ånna Norrback 

Reflektionslandskap. 

Foto: BK. 
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Vid Vasa o vningsskola erbjuds mentorskap a t 

alla nyansta llda la rare.  

Under detta la sa r har klass- och a mnesla rare 

samt ocksa  skolcoacher deltagit. Deltagarna 

har tra ffats i olika gruppkonstellationer efter 

arbetstid.  Undantagsvis har de flesta tra ffar 

detta a r skett pa  distans. Deltagarna har lyft 

fram aktuella diskussionsa mnen och ocksa  

tagit initiativ till o verenskomna teman. O v-

ningsskolans roll i ett skolsamfund, skoletik, 

arbetsgemenskap, dialog la rare-elev-

va rdnadshavare, olika undervisningsformer 

och arbetssa tt, tidsanva ndning, utva rderingar 

och respons samt handledning och bemo -

tande av studerande, a r na gra av de omra den 

som dryftats. En tra ff har ofta inletts med ref-

lektion och diskussion kring tilla mpningar 

och egna insikter samt eventuella a tga rder 

som gjorts sedan fo rega ende tra ff. Vid alla 

tillfa llen har det ocksa  fo rts diskussion om 

distansundervisning, vilket ju i a r har varit ett 

synnerligen aktuellt tema. 

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 

Mentor 

MENTORSKAP 

Freja Norrback är en av de som del-

tog i mentorsgruppen 2020-2021. 

Foto: Foto Foto Airaksinen Ab. 

INTRO FÖR NYANSTÄLLDA 

Ålla nyansta llda inbjuds att delta i en intro-

duktionsserie i bo rjan av ho sten. I samband 

med den fa r de nyansta llda bekanta sig med 

Å bo Åkademi som arbetsplats (HR-

specialisten), IT-pedagogens sto dtja nster, 

praktikperiodernas uppbyggnad och ma l med 

k- respektive a -koordinatorerna, Å Å-motions 

program (motionsansvariga) samt ekonomi– 

och resehantering (ekonomisekreteraren). 

Detta i tilla gg till den info som personalhand-

boken och strategiska planeringsdokument 

ger vid handen. 

FREJÅ NORRBÅCK var en av de som deltog i mentors-

gruppens verksamhet med start ho sten 2020. Freja, 

hur upplevde du mentorsgruppens verksamhet? 

- Vi hade na gra tillfa llen, ba de som na rtra ffar och via 

Zoom.  

- Fo r mig som ny la rare pa  ett nytt sta lle med nya 

ansvarsomra den var det va ldigt nyttigt och viktigt att 

fa  ett bollplank, dels av andra i samma situation men 

framfo r allt av en erfaren la rare. 

Freja rekommenderar mentorsgrupp a t andra som a r 

nyutbildade. BK 
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  O vningsskolornas samarbetsna tverk eNorssi 

a r alla o vningsskolors samarbetsna tverk da r 

ocksa  Vasa o vningsskola a r en aktiv part. 

La rarutbildning erbjuds av 8 universitet i 

Finland som uppra ttha ller 10 o vningsskolor. 

eNorssi ordnar a rligen ett ho st- och ett va r-

seminarium kring aktuell pedagogisk ut-

veckling vid sidan av de fasta arbetsgrupper 

som na tverkar kontinuerligt kring handled-

ning, ICT-TVT, fo rso ks-, utvecklings- och 

forskningsverksamhet samt la roplansut-

veckling. Inom arbetsgrupperna delar man 

med sig av varandras forsknings- och ut-

vecklingsarbete sa  att man kan sprida kun-

skapen och erfarenheterna till de enskilda 

o vningsskolorna.  

Bland annat la roplansarbetsgruppen har ha l-

lit flera digitala mo ten under la sa ret och lett 

artikelskrivandet av en publikation ga llande 

bedo mning. Publikationen gavs ut digitalt 

under va ren. Fra n VO S har Elisabet Backlund

-Ka rjenma ki, Ånnika Lassus, Ånna Norrback, 

Johan Vikstro m och Ånna Wulff bidragit med 

artiklar och o versa ttningsarbete till publika-

tionen. La roplansgruppen inom eNorssi har 

under va ren ocksa  ordnat ett ”eNorssi delar”- 

tillfa lle digitalt med La roplanen och bedo m-

ning som tema.  

 

Inom ICT-arbetsgruppen har man gett ut pub-

likationen Oppimis- ja toimintaympa risto jen 

kehitta minen harjoittelukoulussa II. Va ra la -

rare Lars Broman och Kasper Hiltunen a r ak-

tiva inom projektet FC-lab (Future Classroom 

Lab) som na gra av o vningsskolorna deltar i.  

Inom ICT-TVT-arbetsgruppen har Lasse och 

Kasper skrivit artikeln Makerverkstan – ett 

makerspace vid Vasa o vningsskola i publika-

tionen ”Oppimis- ja toimintaympa risto jen 

kehitta minen harjoittelukouluissa” ”https://

enorssi.fi/julkaisut/

oppimisymparistojulkaisu2/mobile/

index.html 

Ett viktigt uppdrag inom na tverket a r att ut-

bilda o vningsskolornas la rare i handlednings-

uppdraget ga llande la rarstuderande som ge-

nomfo r en handledd praktik. Ånnika Lassus 

och Gun-Britt Kull-West a r engagerade inom 

handledningsgruppen och har under va ren 

deltagit i arbetsgruppens tra ffar och  o versatt 

text om handledning som publicerats pa  

eNorssis hemsidor. 

Under pandemia ret har inga traditionella fy-

siska mo ten ordnats inom eNorssina tverket. 

Ho stdagarna inhiberades helt och va rdagarna 

ordnades som digitala fortbildningstillfa llen 

med ett intressant avgiftsfritt program. Va ra 

SAMARBETE INOM ENORSSI 
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eNorssi-publikation utgiven under läsåret.  

la rare deltog i tra ffarna inom de enskilda 

la roa mena. 

Skolans representant i o vningsskolla rarnas 

fo rening SUHO (Suomen harjoittelukoulujen 

opettajat)  a r Hillevi Honga-Oksanen. Harre 

(Harjoittelukoulujen rehtorit) a r rektorernas 

viktiga na tverk. De flesta rektorer har olika 

uppdrag i nationella arbetsgrupper pa  bland 

annat Utbildningsstyrelsen och inom minis-

teriet. Den samlade kunskapen beho ver na  till 

alla O vningsskolor i landet och da rfo r tra ffas 

rektorerna na gra ga nger per la sa r. Detta la sa r 

har alla tra ffar varit digitala. Vasa o vningssko-

las representant i Harres styrelse a r Elisabet 

Backlund-Ka rjenma ki. 

O vningsskolornas ledande rektorer tra ffas 

regelbundet fo r o verla ggningar kring aktuella 

fra gor i eget forum.  

Pa  o vningsskolornas hemsida https://

enorssi.fi/ finns en ma ngsidig beskrivning av 

arbetsgruppernas arbete och na tverkande. 

Na tverkets tidskrift heter Sirius och hittas pa  

samma 

hemsida. 

Sirius är 

eNorssi-

nätverkets 

tidskrift. 

eNorssis vårseminarium ordnades i april av övningsskolan i Uleåborg under temat 

”Olemmeko valmiita kohtaamaan?”.  
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Vasa o vningsskola tillsammans med grund-

la ggande utbildning vid Vasa stad stod 12-

13.11.2020 va rdar fo r Utbildningsstyrelsens 

XII internationaliseringsdagar fo r allma n-

bildande utbildning och sma barnspedagogik 

med temat ”Internationella na tverk 

fo r va lma ende och ha llbarhet”. Redan i sep-

tember besta mdes att dagarna helt och ha llet 

ordnas som distansevenemang. Programmet 

var uppbyggt i olika moduler med olika ma l-

grupper; torsdag fo rmiddag var sma barnspe-

dagogiken i fokus, torsdag eftermiddag 

svenskspra kiga skolor och fredag utbildning 

generellt. Med i planeringsgruppen fra n Vasa 

o vningsskola var Åndreas Sundstedt och 

Bernt Klockars.  

Professor Karita Ma rd–Miettinen ho ll en 

keynote om rikedomen med olika spra k i 

sma barnspedagogiken. Den svenskspra kiga 

modulen inneho ll bl.a. inla gg fra n Norra Kors-

holms skola och Pjelax skola samt en fo rela s-

ning med temat "The changing roles of 

education and new perspectives on the cul-

tural shifts in West Åfrica and Northern 

Europe. Experiences of cooperation between 

Finland and Senegal" med pedagog och ut-

bildningsadministrato r Åssane Dione  fra n 

Senegal. Karen Pashby, Metropolitan Man-

chester University, ho ll en keynote med rubri-

ken: ”Towards ethical global citizenship 

education and critical multiculturalism: 

Where are we now, and where should we go 

from here?”.  

Ett nytt fo rso k med internationaliseringsda-

gar pa  ort och sta lle i Vasa go rs inkommande 

ho st, to-fr 11-12.11.2021.    

UBS INTERNATIONALISERINGSDAGAR 

Karen Pashby, Manchester Metropolitan University,  

höll keynote på distansevenemanget hösten 2020. 

Foto: privat FB-konto. 

Paula Mattila, undervisningsråd vid Utbildningssty-

relsen, avslutade en lång yrkesbana i och med 

internationaliseringsdagarna. Hon höll en avslu-

tande session och inbjöd till medverkan i forskning 

kring internationalisering. Foto: http://

kohtivuotta2030.blogspot.com/2019/. 

FYRA FILMER PUBLICERADE 
Sedan 2018 har Vasa o vningsskola koordine-

rat finlandssvenska internationaliseringspro-

jekt pa  uppdrag av Utbildningsstyrelsen. Un-

der la sa ret 2020-2021 fanns en inplanerad 

studieresa fo r finlandssvenska la rare till 

Trondhejm i Norge pa  programmet. Den 

kunde pga. pandemin inte genomfo ras. Ista l-

let valde projektet att synliggo ra internation-

alisering i skolan genom att go ra fyra korta 

presentationsfilmer, fra n Karleby, Å bo och 

Borga  fo rutom fra n Vasa o vningsskola. Fil-

merna producerades i samarbete med ReT-

hink NMS/Simon Staffans och Ånders Wiik. 

Filmerna finns publicerade bl.a. i FB-gruppen 

”Internationaliseringsarbete i den finlands-

svenska skolan”. 
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ÅBO AKADEMIS STRATEGI 2021-2030 

”Strategin a r Å bo Åkademis viktigaste styrdo-

kument. Strategin formuleras i samra d med 

studerande och personal, och styr utveckling-

en pa  universitetet. Den a r en levande va g-

karta som ska anva ndas, anpassas och vidare-

utvecklas. 

Utifra n strategin utformar universitetets led-

ning, fakulteter och enheter ma l och hand-

lingsplaner. Strategin a r ocksa  ett viktigt red-

skap na r resurser fo rdelas. 

Strategin fo r perioden 2021–2030 definierar 

fyra sa rskilda fokusomra den: 

1. Å bo Åkademi som Nordens port till Finland 

2. Åkademisk kvalitet 

3. O ppna och inspi-

rerande campus 

4. Å bo Åkademi som 

framtidens arbets-

plats 

Enligt strategin ska 

Å bo Åkademi bland 

annat o ka sin syn-

lighet i Norden och 

profilera sig som ett 

aktivt och ansvars-

tagande universitet 

som sa rskilt va rnar 

om en positiv och 

ha llbar utveckling 

av hela O stersjo re-

gionen. 

Åkademin ska ocksa  pra glas av en livskraftig 

och nyskapande synergi mellan forskning och 

utbildning. 

La rmiljo erna vid Å bo Åkademi ska vara till-

ga ngliga, gra nso verskridande och fungera 

som mo tesplatser fo r vetenskapliga samtal, 

kreativitet och samverkan. Åkademin ska 

ocksa  vara en internationell arbetsplats som 

erka nner och anva nder sig av kunskap och 

fo rma gor hos medarbetare och studerande. 

Ja mlikhet, ja msta lldhet, delaktighet, ha lsa, 

karria rva gar, flexibilitet och ansvar utgo r 

sja lvklara aspekter av studie- och arbetsmil-

jo n vid Å bo Åkademi. 

Enligt Å bo Åkademis vision 2030 har akade-

min en betydande roll i internationell forsk-

ning och utbildning fo r en sund och ha llbar 

livsmiljo  – sa rskilt i regionen kring O stersjo n. 

Utbildningen vid Å bo Åkademi formar etiskt 

ansvarska nnande medborgare, forskare och 

professionella, medan forskningen bidrar till 

att lo sa omva rldens utmaningar och sto da 

FN:s ha llbarhetsma l.” 

Vasa övningsskola upprätthålls av Åbo Akademi. Åbo Aka-

demi har under läsåret fått en ny strategi för åren 2021-

2030. Även om strategin i första hand berör universitetsun-

dervisningen, finns det flera punkter vi gärna tar fasta på 

inom övningsskolans verksamhet, bl.a. kopplingen till håll-

barhet, formuleringarna om lärmiljöer och framtidens ar-

betsplats samt akademisk kvalitet . Strategin presenteras 

kort på ÅAs hemsida på följande sätt: 
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HÅLLBARHETSVECKAN 

Vasa övningsskola var med i den österbottniska hållbarhets-

veckan i september bl.a. genom att satsa på lokalproducerat i 

skolrestaurangerna. Det bjöds också på mellanmål i form av 

tomater, morötter och äpplen, vilket var riktigt populärt. Ett 

stort tack till skolköket för den extra insatsen och den vackra 

dukningen.  

Nora Backlund är 

verksamhetsle-

dare för den 

österbottniska 

hållbarhetsveck-

an. Uppslagets 

foton: EBK. 
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I samband med sportlovet hade 
ett år med pandemin passerat. 
Ledande rektor beskriver här hur 
pandemin påverkat skolarbetet 
under det första hela läsåret med 
pandemi. 
 
Den kinesiska staden Wuhan med elva miljo-
ner inva nare var nog obekant fo r de flesta i 
va st a nnu ho sten 2019. Vid a rsskiftet 2019-
2020 do k stadens namn upp i media da  de 
fo rsta nyheterna om ett nyuppta ckt virus av 
oka nt ursprung, bena mnt covid19, publicera-
des. I rapporterna fick la sarna ta del av hur 
viruset fa tt fotfa ste och spritt sig bland sta-
dens inva nare med ibland do dlig utga ng. Åv-
la gsna virusutbrott och sjukdomar har kab-
lats ut ocksa  tidigare och det var nog fa , om 
ens na gon, som kunde tro att de ha r fo rsta 
relativt anspra kslo st uppslagna nyheterna i 
sluta ndan skulle fa  sa dana globala kons-
ekvenser som de fick. Europa och Finland 
verkade befinna sig pa  tryggt avsta nd fra n 
Wuhan. I takt med att la nder i Europa drabba-
des, i bo rjan sa rskilt Italien, o ppnades o gonen 
fo r vart detta kunde leda.  
 
Tidiga och kraftfulla a tga rder i Finland 
Finland hade redan i slutet av januari 2020 
drabbats av ett fo rsta covid19-sjukdomsfall, 
da  en kinesisk turist insjuknade under en resa 
i Lappland. Det handlade dock om ett enstaka 
fall och da refter blev det lugnt pa  virusfronten 
innan spridningen igen tog fart i samha llet i 
februari-mars. T.ex. en fo delsedagsfest i Sibbo 
i bo rjan av mars innebar en sto rre exponering 
som media tog fasta pa . Ganska snart ledde 
la get till kraftfulla mota tga rder som fra n med-
let av mars pa verkade hela samha llet. Bl.a. 
fattade Finlands regering beslut om att alla 
elever i a k 4-9 – undantagna barn med fo r-
la ngd la roplikt och barn i sa rskilt sto d – samt 
andra och tredje stadierna skulle studera pa  
distans med en omsta llningstid fo r hela ut-
bildningsva sendet pa  ett drygt dygn. Det blev 
sammanlagt a tta veckor distansundervisning 
va ren 2020. Med facit i hand var det sa kert 
tidiga och kraftfulla a tga rder som dessa som 
gjorde att Finland idag ra knas som ett av de 
la nder i hela va rlden som klarat sig ba st ur 
pandemin ma tt i antalet insjuknade och anta-

let do da. 
Osa ker skolstart 
Efter den skakiga va ren 2020 upplevdes pla-
neringen info r la sa ret 2020-2021 som minst 
sagt osa ker, trots att sommaren 2020 i Vasa 
och O sterbotten hade varit lugn med tanke pa  
virusspridningen. Ma nga som jobbar i skola 
sta llde sig fra gan hur det kommande la sa ret 
skulle bli. Det handlade inte sa  mycket om 
huruvida den egna skolan skulle drabbas av 
smittspridning eller inte, utan mera om na r 
det skulle ske.  
 Info r skolstarten var det ma nga prak-
tiska saker att fundera o ver och att formulera 
i skrift. La sa rsplanen 2020-2021 fick i Vasa 
o vningsskola en egen a ttasidig bilaga, Plan fo r 
undervisningen, da r undervisning i pandemi-
tider fo rtydligades. Under a ret har den komp-
letterats med info t.ex. till studerande pa  
praktik i skolan. Under sommaren ko ptes 
ocksa  visir, na s- och munskydd, handsprit och 
handspritautomater samt sattes upp anslag 
och tejpades avsta nd pa  golven. Precis som i 
maj, na r den grundla ggande utbildningen 
a tergick fo r tva  veckor till na rundervisningen, 
var det ma nga olyckskorpar som fo rutspa dde 
totalkatastrof i samband med skolstarten. 
Precis som i maj uteblev den. 
 
Navigera ra tt 
Skolan har lyho rt samarbetat med sa va l Vasa 
stads lokala beredskapsgrupp fo r hantering 
av pandemin som Vasa sjukva rdsdistrikts 
regionala samordningsgrupp. Da rtill har Reg-
ionfo rvaltningsverket ett ansvar fo r fra gor i 
anslutning till samha llsfara och kan t.ex. 
sta nga enheter ifall tryggheten inte kan ga-
ranteras. Vasa o vningsskolas uppra ttha llare 
Å bo Åkademi har ocksa  en krisledningsgrupp 
med synpunkter pa  verksamheten. Fo r sko-
lans lednings del har buden fra n dessa olika 
instanser ofta varit sva ra att implementera i 
praktiken, ibland rent av motstridiga. Det har 
ga llt att navigera ra tt utga ende fra n givna 
anvisningar. Ofta har praktiska fra gor i varda-
gen gjort att rektorer och ansta llda fa tt be-
do ma risker ur sa  ma nga synvinklar som mo j-
ligt – och pa  basen av resonemanget fatta ett 
beslut om vad som a r tryggt nog. Oftast har 
besluten fa tt fo rsta else, ibland har det inte 
ga tt lika bra. Ett exempel pa  situationer na r 
alla inte fo rsta tt va ra beslut a r den uteblivna 
studentfesten i slutet av augusti fo r studen-

ETT DRYGT ÅR MED PANDEMI 
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terna fra n va ren 2020, da r ansvarig epidemi-
la kare hade en klar uppfattning och en del 
studenter och va rdnadshavare en annan.  
 
Na rundervisning - distansundervisning 
Enligt utbildningsanordnarnas anvisningar 
fra n Institutet fo r ha lsa och va lfa rd (THL) 
samt undervisnings- och kulturministeriet fa r 
exceptionella undervisningsarrangemang 
(la s: distansundervisning) i grundla ggande 
utbildning inte tilla mpas annat a n i absolut 
no dva ndiga situationer, dvs. inte ”fo r sa ker-
hets skull”. Pa  den punkten har uppfattningen 
mellan Vasa stads beredskapsgrupp och an-
svariga fo r skolorna ibland skilt sig, bl.a. da  a k 
7-9 sattes i distansundervisning veckan fo re 

jul pga ett enda covid19-fall i en enda skola 
och med 3-4 positiva covid19-fall i hela sjuk-
va rdsdistriktet dagligen. Under olika perioder 
under la sa ret har trycket fo r mera eller 
mindre distansundervisning varit stort fra n 
sa va l va rdnadshavare som personal. I de fal-
len har ha lsomyndigheternas anvisningar 
varit avgo rande. 
 
Ho gt antal smittade 
Under la sa ret har vi vant oss vid att elvatiden 
varje dag kolla antalet positiva covid19-
testsvar fra n sjukva rdsdistriktets hemsida. 
Efter sommaren var siffrorna hyggliga a nda 
till slutet av september da , av allt att do ma, 
na gra olyckliga gulna bbsintagningar bland 
ho gskolestuderande ledde till att Vasa plo ts-
ligt blev landets ”coronahuvudstad”. Hela 
samha llet tog informationen till sig och alla 
tycktes bli fo rsiktigare med allt. Da rtill kom 
ho stlovet la mpligt emot och utvidgades med 
na gra dagar distansstudier fo r skolorna. Det 
ra ckte fo r att situationen skulle lugna sig. 
Ocksa  senare under la sa ret har toppar med 
ma nga smittade funnits, speciellt efter att nya, 
mera smittsamma virusmutationer identifie-
rats. 
 Incidenstalet a r ett annat instrument vi 
fa tt bekanta oss med under pandemia ret. Det 
visar hur ma nga positiva covid19-fall som 

Forts. s. 24. 

Rektorernas hälsning i julfesten bandades på 

Stundars. Här tillsammans med hustomten 

Peter Båsk. Foto: Andreas Sundstedt. 
 SKOLÅ UNDER PÅNDEMI 

Kasper Hil-

tunen delar 

ut engångs-

munskydd. 

Foto: EBK. 
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Användningen av näs- och munskydd rekommendera-

des i skolorna från oktober (12 år fyllda från januari). 

Munskydden återkommer i årsboken på flera ställen, 

här några modeller:   

Mumintema. Från höger Ka-

tariina Smulter, Ann-Helen 

Omars, Elisabet Backlund-

Kärjenmäki, Annika Collan-

der och Bernt Klockars. Foto: 

Anna Wulff. 

Foto: Nico Kujanpää/Jesse 

Storsjö. 

Visste du... 

....att vi under läsåret 

2020-2021 använt un-

gefär 50.000 engångs-

munskydd! 
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Visste du... 

....att vi under de två första 

månaderna av läsåret 2020-

2021 hade TRE gånger fler 

frånvarolektioner bland ele-

verna i åk 1-6 och FYRA 

gånger fler frånvarolektioner 

bland eleverna i åk 7-9 än 

året innan? Tröskeln att bli 

hemma också med små sym-

tom var låg. TACK till hemmen 

och vårdnadshavarna som 

följde denna och andra re-

striktioner och rekommenda-

tioner! 

Med lite färg fick 

munskydden nya 

kreativa funktioner 

kring påsken. Foto: 

BK. 

Glada tjejer poserar med munskydd.  Foto: Pia Valkeakari. 

Dekorerat mun-

skydd. Foto: EBK. 
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testats de senaste 14 dagarna i fo rha llande till 
100.000 inva nare. Bristfa lligt a r incidenstalet 
pa  sa  sa tt att det inte sta ller de positiva sva-
ren i fo rha llande till omfattningen av testan-
det. 
 
Personalrekrytering 
Under la sa ret har Vasa o vningsskola haft 
sammanlagt nio tillsvidarebefattningar ledig-
anslagna. Pandemin pa verkade rekryterings-
processerna fra mst genom att en del so kande 
fra n utlandet valde att avsta  fra n att delta i 
undervisningsprov och intervju pga karan-
ta nsbesta mmelserna. Ocksa  so kande fra n 
andra delar av Finland sta llde fra gan om det 
var okej att dyka upp i skolan och vilka res-
triktioner som ga ller fo r elever och personal.  
 
Distansstudier 
Under la sa ret har distansstudier tillgripits i 
gymnasiet info r ho stens studentskrivningar 
och veckorna kring ho stlovet pga coronafall 
bland gymnasiestuderande i bo rjan av okto-

ber. Eleverna i a k 7-9 har distansundervisats 
veckan efter ho stlovet (v 43) och veckan fo re 
jullovet (v 51). Eleverna i a k 7-9 undervisades 
ocksa  pa  distans under perioden 2-16.2.2021 
pga coronafall bland eleverna. Eleverna i a k 4-
6 hade en dag distansundervisning genast 
efter ho stlovet. Knappt 30 elever i a k 3-4 sat-
tes i bo rjan av februari i karanta n och distans-
undervisades i fjorton dagar pga coronafall 
bland eleverna. 8-28.3 undervisades samtliga 
elever i a k 7-9 och gymnasiestuderande pa  
distans. 
 Vid en tidpunkt i februari hade vi 
knappt 30 elever i a k 3-4 i karanta n, hela a k 7
-9 pa  distans med ett fyrtiotal i karanta n, 10 
klassla rare, 10 a mnesla rare och 7 elevassis-
tenter borta pga. karanta n eller sjukdom. Det 
var ett styvt jobb att fa  skolvardagen att fun-
gera trots den stora fra nvaron. 
 Fra n tid till annan har vi haft enskilda 
elever och gymnasiestuderande i karanta n 
t.ex. pga att na gon familjemedlem testat posi-
tivt fo r covid19. Elever och gymnasiestu-
derande i karanta n har i de flesta fall kunnat 

Skolstart i solskenet ute på skolgården 13.8.2020. 

Ingen visste hur skolåret skulle bli. Foto: AL. 

Forts. från s. 21. 
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fo lja undervisningen tack vare stro mmade 
lektioner. 
 Sa va l elever i grundskolan som gymna-
siestuderande – och va rdnadshavare och 
medlemmar i personalen – har efter distans-
perioderna uttryckt sin gla dje o ver att fa  
a terga  till na rstudier. Myndighet-
erna har med en enka t riktad till 
utbildningsanordnarna varannan 
vecka fo ljt upp besluten om sa r-
skilda undervisningsarrange-
mang samt exceptionella under-
visningsarrangemang i landets 
alla skolor. 
 
Studentskrivningar 
Va rens studentskrivningar var 
minutio st fo rberedda ifra ga om 
information, reservkustodianter 
och handlingsmodeller ifall av 
karanta n. Sjukva rdsdistriktet 
kom sent om sider fram med hur 
en skribent med sjukdomssym-
tom eller i karanta n skulle tas om 
hand och hanteras fo r att skriv-
ningarna skulle kunna genomfo -
ras. Ållt fo rlo pte i sluta ndan va l. 
Det kan inte nog framha llas hur 
sko tsamma a rets abiturienter var 
ifra ga om att minska kontakterna 
med andra under tiden fo re 
skrivningarna. 
 
Stro mning och hybridundervisning 
Under ho sten 2020 fo rdes offentliga diskus-
sioner kring vilken typ av undervisning sko-
lan egentligen skall ge. La rarfacket hade syn-
punkter utga ende fra n att man ville skydda 
sin medlemska r fra n att go ra dubbelt jobb. 
Ganska snart va xte i Vasa o vningsskola en 
praxis fram som utgick ifra n vad som i prakti-
ken fungerade och vad som underla ttade la ra-
rens jobb. I sluta ndan var de flesta no jda med 
en kombo av flera olika sa tt att fungera – 
stro mning, parallell distansundervisning och 
undervisning pa  distans med en komplette-
rande la rare i klassen. Pa  sa  sa tt har ocksa  
lo nen kunnat lo pa fo r alla som sja lva varit i 
karanta n eller innehaft karanta nsvakt fo r 
barn under 16 a r. Ocksa  la rarstuderande har 
kunnat utfo ra praktik och handledas pa  dis-
tans. 
 

Smittspa rning 
De fa  coronafall – fa rre a n ena handens fing-
rar – som intra ffat i skolan har la rt oss hur 
samarbetet med Vasa stads smittspa rare kan 

fungera. Utga ende fra n en smit-
tad elevs eller gymnasiestu-
derandes schema har vi kartlagt 
vilka elever eller gymnasiestu-
derande, vilka i personalen och 
vilka la rarstuderande som kan 
ha exponerats fo r smitta. Dessa 
har via Wilma fa tt ett med-
delande om karanta n och smitt-
spa rarna samtliga kontaktupp-
gifter fo r att senare kunna ta 
kontakt och ge mera instruktio-
ner om ha lsoaspekter och karan-
ta n. Fo r rektorerna har detta 
inneburit arbete ba de sena kva l-
lar och helger. 
 
Information 
Det fo rsta Wilmameddelandet till 
hela skolsamfundet med rubri-
ken ”coronauppdatering” sa ndes 
i slutet av sportlovet va ren 2020. 
Fra n sportlov till sportlov sa ndes 
totalt 38 sa dana meddelanden, 
dvs. ett meddelande i veckan 

under skola ret, a ven om takten ibland var 
intensivare med som mest tva  meddelanden 
samma dag och ibland la ngsammare med 
flera veckors paus. Postningarna inneho ll ak-
tuell information fra n myndigheterna, skol-
visa implementeringar, uppmuntran att fort-
sa tta i samma stil, ra d och tips, anma lnings-
la nk fo r skolluncher samt ha lsningar fra n 
sjukva rdsmyndigheterna. Oftast sa ndes med-
delandena pa  so ndag kva ll. Ledande rektor 
bar ansvar fo r inneha llet i meddelandena. 
 
Kostnader 
Pandemin har inneburit ba de o kade och 
minskade kostnader. Under a r 2020 mins-
kade kostnaderna t.ex. fo r skolmat, skolskjut-
sar och tja nsteresor. Samtidigt o kade kostna-
derna fo r preventiva a tga rder i form av t.ex. 
na s- och munskydd, visir samt handsprit, fo r-
utom o kade kostnader fo r vikarier pga la g 
tro skel fo r sjukskrivningar.  
 

”...10 klasslärare 

och 7 elevassis-

tenter borta pga 

karantän eller 

sjukdom samt 10 

ämneslärare. Det 

var ett styvt jobb 

att få skolvarda-

gen att fungera 

trots den stora 

frånvaron.” 
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Klasslärare Jan Alin twittrar om undervisning och 

handledning av lärarstuderande under distansunder-

visningen i februari. Ett urval:  
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Klasserna 7b och 9b hja lpte ledande rektor 
ra kna o ver a tga ng och kostnader pa  tygmun-
skydd, enga ngsmunskydd och handsprit fra n 
januari till april 2021. Resultatet fo rva nade 
eleverna; kostnader fo r tygmunskydd, en-
ga ngsmunskydd och handsprit  kunde ha sti-
git till 50.000 euro om vi fa tt ga  i na rundervis-
ning hela tiden och alla hade anva nt skolans 
tillhandaha llna utrustning.  Totalt har vi an-
va nt ca 50.000 av skolan bekostade enga ngs-
munskydd under la sa ret. 
 
Tja nsteresor och fortbildningar 
Fo r personalen har tja nsteresorna i praktiken 
uppho rt efter februari 2020. Sja lv var jag se-
nast pa  en tillsta llning i Helsingfors i januari 
2020 (EDUCÅ-ma ssan) och deltog i en peda-
gogisk konferens i Å bo sa  sent som i bo rjan av 
mars 2020. Efter det har jag inte rest na gon-
stans i jobbet, men nog deltagit i ba de en och 
annan tillsta llning pa  distans och samma ga l-
ler nog fo r hela personalen. Fra gan a r vad 
som blir kvar av detta efter pandemin, dis-
tansevenemang  minskar pa  resandet och spa-
rar tid. 
 
Ma nga fo ra ndringar i vardagen 
I skolan har a ret med pandemin pa verkat alla 
– fra n elever och gymnasiestuderande till un-
dervisande och o vrig personal samt la rarstu-

derande pa  handledd praktik vid o vningssko-
lan. Vi har vant oss vid ta t handtva tt och 
handdesinfektion, skilda toaletter fo r olika 
klasser, anva ndning av na s- och munskydd 
(personalen och a k 7 uppa t fra n oktober, a k 5 
uppa t fra n januari 2021), specialarrangemang 
kring skolluncherna, insta llda gemensamma 
samlingar, la gerskolor, exkursioner, studiebe-
so k, studieresor och ga ster utifra n, inbandade 
julfester, Lucia utomhus, mo ten och andra 
samlingar pa  distans, praktikperioder delvis 
pa  distans och delvis i klassrummet. Hemmen 
har ocksa  pa verkats, bl.a. av la g tro skel fo r 
sjukfra nvaro, av periodvis distansundervis-
ning och karanta ner men ocksa  i form av an-
nat format pa  fo ra ldramo ten och la randesam-
tal. 
 Info r varje distansstudieperiod har 
sto dtja nster sa som skolrestaurangverksam-
heten tackna mligt fo ljt situationen och erbju-
dit olika typer av matpaket (till grundla g-
gande utbildning). Pa  samma sa tt har elev- 
och studerandeva rden anpassat sig och erbju-
dit sto d och hja lp under nya fo rha llanden. 
 La sa ret 2020-2021 hade inte varit mo j-
ligt att genomfo ra utan den flexibilitet och 
anpassningsfo rma ga som alla i skolsamfundet 
visat. Ett stort tack fo r det. 
 
Bernt Klockars 
Ledande rektor 

SKOLÅ UNDER PÅNDEMI    

Forts. från s. 25. 

Ovan: handsprit. Höger: För att minska 

mängden elever i matsalen har både åk 8 

och 9, liksom enskilda klasser i 1-6, tidvis ätit 

i klassrum Foto: EBK. 
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DE BLIVANDE KLASSLÄRARNAS  

HANDLEDDA PRAKTIK LÅ 2020-21 

Lärarstuderandes praktikpe-

rioder vid Vasa övningsskola 

påverkades i högsta grad av 

pandemin.  

La sa ret 2020-2021 kom att bli ett na got an-

norlunda a r a ven vad ga ller praktikperioder-

na. Ho sten inleddes med en period av avslu-

tande praktik (v. 36-39) da  vi hade exceptio-

nellt ma nga anma lda (18), vilket a tminstone 

delvis berodde pa  att vi under va ren 2020 

sko t fram de studerande som inte hade fo r 

avsikt att ta ut sin examen. Praktiken genom-

fo rdes som na rundervisning. 

Ho stens stora praktik, a mnespraktiken (v. 43-

46) blev en sto rre utmaning. Den planerades 

om i sista minuten i och med att pandemila get 

akut fo rva rrades och smittspridningen var 

stor bland just studerande. Ma lsa ttningarna 

fo r praktiken a ndrades inte men da remot 

uppla gget. Ista llet fo r att auskultera sina 

medstuderande i a mnet a ho rde de sina 

medstuderande i samma klass. Detta fo r att 

undvika eventuell smittspridning o ver klass-

gra nserna. Na r praktiken bo rjade v. 43 var 

la get sa  pass da ligt att beslut fattades om att 

auskulteringsveckan skulle genomfo ras pa  

distans. Handledarna fick med kort varsel 

sta lla om och ordna med digitala lo sningar fo r 

att studerande pa  distans skulle kunna fo lja 

med klassernas arbete i skolan. Till den andra 

praktikveckan fick studerande komma in i 

skolan och ha lla sina lektioner som na runder-

visning, med undantag fo r na gra som delvis 

genomfo rde ett litet antal lektioner som hyb-

ridlo sningar pa  grund av att de till exempel 

satt i karanta n. 

Ba de specialla rarnas klassla rarpraktik (13) 

och en andra omga ng av avslutande praktik 

(5 studerande) genomfo rdes utan na gra 

sto rre fo ra ndringar under v. 47-50. 

Va rterminen inleddes v. 3-6/5-8 med en ny 

stor grupp studerande (22) pa  avslutande 

praktik. Dessa var alla placerade i a k 3-6 pa  

grund av att nybo rjarenheten hade fo rskole-

och nybo rjarundervisning fo r fo rsta a rets 

klassla rarstuderande (115). Den avslutande 

praktiken genomfo rdes som na rundervisning, 

med undantag fo r tva  klasser som var i karan-

ta n, da r det blev fra gan om distansundervis-

ning under en dryg vecka. Praktikdelen av 

kursen fo rskole- och nybo rjarundervisning 

sko ttes detta a r helt och ha llet pa  distans, un-

der v. 4-5 och 7-8. Studenterna ba de auskulte-

rade och undervisade pa  distans medan ele-

verna satt i klassrummet och klassla rarna 

handledde eleverna. Handledningsdiskussio-

ner och temaseminariet sko ttes a ven de pa  

distans.  

Den grundla ggande praktiken genomfo rdes v. 

10-13 och antalet anma lda var 51. Praktiken 

genomfo rdes som na rundervisning med un-

dantag fo r dem som var sjuka eller satt i ka-

ranta n. Undantaget blev att vissa studerande 

undervisade en del av sina sekvenslektioner 

pa  distans medan de individuella lektionerna 

sko ts fram och genomfo rdes som na rstudier 

inom de utsatta praktikveckorna.  

I april och maj genomfo rdes a nnu tva  peri-

oder av avslutande praktik med a tta stu-

derande i vardera.  

Under la sa ret har vi genomga ende haft vissa 

specialarrangemang pga covid-19. Till exem-

pel har va ra studerande inte fa tt a ta i matsa-

len (undantaget ÅVP), studeranderummet har 

anva nts sparsamt och periodvis varit helt 

sta ngt. Studerande har inte fa tt auskultera 

fritt i andra klasser och de har anva nt sig av 

klassens toalett. Sa  gott som alla informa-

tionstillfa llen och flera temaseminarier har 

ha llits pa  distans. 

Handledarna har visat en otrolig flexibilitet 

och varit oerho rt skickliga pa  att sta lla om 

enligt det ra dande la get i varje praktikperiod. 

Stort tack fo r det!  

Johanna Ra iha -Jungar, koordinator inom 

klassla rarutbildningen 
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Inom a mnesla rarutbildningen var vi i den 

lyckliga situationen att vi hann fullfo lja prog-

rammet fo r den fo rsta praktikperioden Inle-

dande Praktik (IP) genast na r skolan bo rjade 

pa  ho sten. Da  ga llde na rundervisning och 

va ra IP-studerande fick ha lla sin undervisning 

i klass da  skolan fungerade som normalt. Vi 

hade naturligtvis som la rare och handledare 

en beredskap att skapa fo rutsa ttningar fo r 

distansundervisning och handledning online 

men var tacksamma o ver att sko ta va rt arbete 

IRL speciellt da  va ra blivande a mnesla rare 

fo rsta ga ngen fa r pro va pa  det yrke de valt 

info r framtiden. 

Senare under ho sten var det olika lo sningar 

som ga llde i skolan sa som hybridlo sningar 

da r a k 7-9 var i na rundervisning och gymna-

siet jobbade pa  distans. Na r va rterminen bo r-

jade och den andra praktikperioden Å mnesdi-

daktisk Teori och Praktik 1 (Å DTP1) inleddes 

kunde vi ocksa  starta med na rundervisning 

men sedan sta ngde 7-9 och gymnasiet pa  

grund av det fo rva rrade pandemila get. Va ra 

blivande a mnesla rare fick pro va pa  distans-

undervisning resten av Å DTP1. Fasta n sta ng-

ningen mer eller mindre skedde o ver en natt 

sa  var vi som la rare och handledare avseva rt 

ba ttre fo rberedda denna ga ng a n va ren innan 

da  situationen var ny. Vi kunde som la rare 

sto da oss pa  och fortbildning vi fa tt la sa ret 

innan och sko ta va rt handledaruppdrag under 

den ra dande virtuella perioden sa  att va ra 

a mnesla rarstuderande kunde fullfo lja sin 

praktik. 

 

 

Vi har som va ra arbetsredskap utnyttjat Itsle-

arning 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 Itslearning. Å mnesdidakti-

kerna och handledarna vid Fakulteten fo r Pe-

dagogik och Va lfa rd (FPV) liksom o vriga a m-

nesla rarstuderande har kunnat fo lja med 

SKOLÅ UNDER PÅNDEMI 

DE BLIVANDE ÄMNESLÄRARNAS 

HANDLEDDA PRAKTIK LÅ 2020-21 

undervisningen i va ra Zoom-rum och fo r- och 

efterhandledningen i anslutning till en lekt-

ion eller i fo r det a ndama let skapade sepa-

rata Zoom-rum. Grupphandledningar, semi-

narier och fo rela sningar har under dis-

tansperioden ha llits enligt programmet vir-

tuellt ocksa  i Zoom och no dva ndiga ID:n fo r 

inloggning till dessa sessioner har distribue-

rats via e-post till de studerande. 

Det har inte varit aktuellt att go ra ma nga 

stora fo ra ndringar i det ursprungliga prog-

rammet fo r genomfo randet av den hand-

ledda praktiken men den s.k. Kompetens-

veckan i 7-9 flyttades till maj ma nad och Å m-

nesdidaktisk Teori och Praktik 2 (Å DTP2) fo r 

att kunna genomfo ras som en temavecka i 

skolan. Olika inplanerade tillsta llningar, eve-

nemang och specialprogram har antingen 

planerats om, justerats eller delvis bortfallit i 

den ra dande undantagssituationen men va ra 

blivande a mnesla rare har getts mo jlighet att 

medverka och delta i allt som fo rverkligats 

inom ramen fo r sin Verksamhet Utom Klass 

(VUK). De har a ven detta exceptionella la sa r 

inga tt i va r skolgemenskap och fa tt en no d-

va ndig inblick i en skolas verksamhet och 

tillra cklig va gkost info r sitt la rarskap. 

Vi var glada att kunna a terga  till na rundervis-

ning i Å DTP2 och en skolvardag da r vi kan 

fysiskt mo tas ista llet fo r att dagligen tra ffas 

och umga s enbart virtuellt. Onekligen kan vi 

konstatera att vi alla la rt oss va ldigt mycket i 

de speciella och o verraskande situationer vi 

hamnat i under la sa ret. Va ra blivande a mnes-

la rare har fa tt pro va pa  ba de na r- och dis-

tansundervisning under sina praktikperioder 

och ibland snabbt och flexibelt justerat och 

gjort a ndringar i lektionsplanerna fo r att 

kunna fullfo lja programmet och na  goda re-

sultat med sin undervisning - viktiga erfaren-

heter info r en framtid da r vi bo r kunna sko ta 

va rt jobb i situationer som kan ta nkas upp-

komma och pa verka va rt arbete. 

Katrina Domars-Bra nnka rr, koordinator fo r 

a mnesla rarutbildningen 
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IT-pedagog Andreas 

Sundstedt sköter strömningen 

av de äldstes dans fr 14.5.2021 

med fyra kameror. Foto: BK. 
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 Info r la sa ret 2020-2021 fanns en oro fo r 

praktikperioderna och eventuella restriktio-

ner som skulle go ra det utmanande fo r oss att 

genomfo ra praktikerna pa  plats i skolan. Ho s-

tens praktik S35 (v. 43-46) kunde dock ge-

nomfo ras som na rundervisning, visserligen 

med auskultering pa  distans under den fo rsta 

veckan. Å nnu en ga ng fick vi snabbt sta lla om 

med flexibla hybridlo sningar fo r att kunna 

erbjuda va ra studerande goda auskulterings-

mo jligheter. Å tta studerande deltog i prakti-

ken. 

La get pa  fa ltet var utmanande fo r va ra stu-

derande och da rfo r erbjo ds de som blivit ne-

kade praktikplats mo jligheten att genomfo ra 

sin avslutande praktik ha r hos oss (v. 48-50). 

Tva  studerande slutfo rde praktiken pa  a k 1-6, 

en delade sina lektioner mellan a k 7-9 och 

gymnasiet och den fja rde utfo rde praktiken i 

sin helhet pa  gymnasiet. 

Va rens grundla ggande praktik (v. 10-14) 

kunde genomfo ras som na rundervisning i a k 

1-6. I a k 7-9 genomfo rdes praktiken i sin hel-

het pa  distans (auskulteringen genomfo rdes 

huvudsakligen som na rundervisning). 16 stu-

derande deltog. Pa  a k 1-6 hade vi studerande 

i karanta n under auskulteringen och en stu-

derande som pga karanta n fick ha lla sina 

fo rsta lektioner pa  distans. Det fanns ocksa  

elevgrupper som fo rsattes i karanta n, vilket 

innebar att va ra studerande hade na runder-

visning fo r delar av gruppen och distansun-

dervisning fo r den andra delen av gruppen. 

Erfarenhet av distansundervisning och hyb-

ridlo sningar a r fo rsta s ocksa  viktiga i dagsla -

get.  

Gemensamt fo r alla studerande som deltagit i 

va ra praktikperioder har varit en stor tack-

samhet och gla dje o ver att praktikerna 

(huvudsakligen) har kunnat genomfo ras som 

na rundervisning.  

Lena Grahn-So derstro m 

 

DE BLIVANDE SPECIALLÄRARNAS 

HANDLEDDA PRAKTIK LÅ 2020-21 

Studerande Linda Hautanen bera ttar: 

”Na r jag inledde mina studier inom specialpe-

dagogik ho sten 2016, hade jag inte fo resta llt 

mig att studierna skulle avslutas pa  distans, 

och utan att jag satt min fot i Åcademill pa  

o ver ett a r. Precis som fo r resten av va rlden 

har den ra dande pandemin a ven pa verkat 

la rarstuderandes studievardag pa  varierande 

sa tt. Framskjutna praktikperioder, omsta ll-

ning till distansundervisning o ver en kva ll och 

karanta n till fo ljd av coronarestriktionerna 

har bidragit till en del ka ppar i hjulet pa  va gen 

fo r ba de studerande, la rare och elever. Flexi-

bilitet och ett gott samarbete har varit en 

nyckel till att skapa en hybridmodell av 

undervisningen under praktik fo r la rarstu-

derande, och da r har o vningsskolans 

ma ngsidighet varit en viktig byggsten i mo j-

liggo randet av anpassade praktiker enligt 

ra dande fo rha llanden.  

Har sja lv haft turen att kunna avla gga alla 

mina praktiker i form av 

na rundervisning och 

handledning pa  plats, 

men ma nga andra la rar-

studerande har fa tt av-

la gga praktiken i form 

av ba de na r- och di-

stansundervisning bero-

ende pa  hur smittola get 

varit just da . Men att 

undervisa och fa  handledning pa  distans har 

fungerat bra enligt de studerande jag sja lv 

varit i kontakt med. Eftersom studerande 

sja lv endast haft undervisning via Zoom un-

der detta la sa r, har omsta llningen till hand-

ledning pa  distans inte varit betungande. 

Tva rtemot har mo jligheten till handledning 

pa  distans skapat en mera flexibel och smidig 

vardag fo r studerande pa  praktik, genom att 

kunna vara pa  handledning ba de pa  plats och 

via Zoom enligt behov.” 

Linda Hautanen 

SKOLÅ UNDER PÅNDEMI 
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SÄRSKILDA SATSNINGAR 

Under somma-

ren installeras 

ny presentat-

ionsteknik lik 

denna i ett 

tjugotal klass-

rum i grund-

läggande 

utbildning. 

Satsningen har 

fått namnet 

”Övislyftet 2.0”. 

Foto: BK 

Vasa o vningsskolas ekonomi under 2020 var 

god. Under ho sten avslutades O vislyftet, som 

innebar en uppdatering av undervisnings-

material utga ende fra n la rarka rens o nskema l. 

I bo rjan av ho sten 2020 kunde det stora gara-

get som ombyggts till slo jdsal tas i bruk.  

Under jullovet installerades ett nytt mo ble-

mang i matsalen i grundla ggande utbildning. 

Det gamla mo blemanget sa ldes till stora delar 

pa  auktion och en del av det skeppades till 

Åfrika fo r a teranva ndning da r.  

Under ho sten lanserades O vislyftet 2.0 inom 

vilket presentationstekniken vid grundla g-

gande utbildning fo rnyas under ett par a rs 

tid. Under la sa ret planerades och upphandla-

des ska rmar fo r dryga tjugotalet klassrum. 

Genast skolan slutar lo  5.6.2021 vidtar instal-

lationsarbetet med de nya ska rmarna. Ska r-

mar a r besta llda ba de till Å- och B-huset. 

Under ho sten slutfo rdes ocksa  planeringen av 

ny scenbelysning till grundla ggande utbild-

ning. Scenbelysningen upphandlades under 

va rvintern och installeras i juni 2021. 

Ålla datorer i sa va l grundla ggande utbildning 

som gymnasiet har genomga tts och uppdate-

ras under innevarande a r.  

Under sommaren 2021 installeras ocksa  o pp-

ningsbara glasva ggar i ett par klassrum i 

grundla ggande utbildning, vilket mo jliggo r 

och underla ttar och mo jliggo r samundervis-

ning. Undervisningsko ket fa r under somma-

ren en handikappanpassad ko ksmodul.  

Under en stor del av la sa ret har fo rberedelser 

fo r det kostnadsfria andra stadiet gjorts. I 

januari besta lldes leasingdatorer fo r ho stens 

ettor i gymnasiet och i maj besta lldes la rome-

del. 

Tyva rr har undervisnings– och kulturministe-

riet under 2020 gjort en nytolkning na r det 

ga ller o vningsskolornas mo jligheter att fa  

projektmedel. Åv den anledningen blev o v-

ningsskolorna utan s.k. coronamedel riktade 

till grundla ggande utbildning. Fo r gymnasier-

nas del sko ttes finansieringen av Utbildnings-

styrelsen och Vasa o vningsskolas gymnasium 

beviljades sa dan finansiering. BK 
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Vasa stad har en arbetsgrupp fo r energifra gor 

i utbildningen fra mst utga ende fra n stadens 

och regionens starka profil inom energitek-

nik. I arbetsgruppen inga r representanter fo r 

all utbildning pa  orten, fra n sma barnspedago-

gik till universitetsutbildning. Ledande rektor 

representerar Vasa o vningsskola i arbets-

gruppen. 

Under a rens lopp har arbetsgruppen jobbat 

fo r att synliggo ra energifra gor i utbildningen 

pa  alla niva er. Gruppen har utarbetat en 

la rstig, verksamhetsplaner fo r olika stadier, 

en hemsida da r energifra gor i utbildningen 

synliggo rs och olika evenemang sa som ta v-

lingar, Teknologitisdag, Robotveckan och pro-

gram i anslutning till Wasa Energy Week. 

Under detta la sa r har arbetsgruppen valt In-

keri Hyva rinen vid Lyseon lukio som koordi-

nerande la rare fo r energifra gor. Pa  kontinuer-

lig basis utva rderas verksamheten. Olika ty-

per av nya initiativ och projekt som bero r 

energifra gor lyfts ocksa  fram i arbetsgruppen. 

BK 

ENERGI I UTBILDNINGEN 
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ELEV– OCH STUDERANDEVÅRDENS 

STYRGRUPP 

Elev- och studerandeva rden leds enligt lagen 

av en styrgrupp fo r enskilda utbildningsan-

ordnare eller flera utbildningsanordnare till-

sammans. I Vasa stad finns en styrgrupp fo r 

elev- och studerandeva rden med represen-

tanter fo r sma barnspedagogiken, grundla g-

gande utbildning, gymnasieutbildning och 

yrkesutbildning samt ha lsova rden. Ledande 

rektor representerar Vasa o vningsskola i styr-

gruppen. 

Till styrgruppens uppgifter ho r att leda, att 

utveckla och utva rdera elev- och studerande-

va rden. Styrgruppen skall ocksa  bedo ma be-

hoven av sto dtja nsterna.  

Styrgruppen leder arbetet fo r att skapa en 

flera rig strategi fo r elev- och studerandeva r-

den. En ny strategi a r just nu under arbete fo r 

de kommande a ren. Den torde sla s fast av 

Vasa stadsfullma ktige i slutet av a r 2021. 

Styrgruppen kallar ofta in olika experter fo r 

att i sina mo ten fa  del av information om 

a renden som a r aktuella i landet i stort. Na-

tionella utva rderingar sa som Ha lsa i skolan 

(THL) behandlas av styrgruppen fo rutom att 

man a rligen utva rderar de enskilda elev- och 

studerandeva rdsteamens verksam-

het via enka ter. 

Det finns ca 16.000 barn och unga 

fra n 7 a r upp till 19 a r i Vasa. Gene-

rellt ma r va ra barn och unga ba ttre 

a n i landet o verlag. Ser man t.ex. pa  

alla a ttondeklassisters ma ende i 

Vasa stad i ja mfo relse med a ttonde-

klassisterna i landet, kan man kon-

statera att de enligt egen bedo m-

ning upplever mindre a ngest, 

mindre skoltro tthet, mindre ned-

sta mdhet och mindre nack- och ax-

elsma rtor, men mera huvudva rk 

varje vecka och mera tro tthet eller 

svaghet minst en ga ng i veckan. 

Vanligtvis bedo mer flickorna sig ha 

sto rre bekymmer a n pojkarna. 

Trots dessa positiva siffror a r det 

flera a ttondeklassister som upplever sitt ha l-

sotillsta nd som medelma ttigt eller da ligt i 

Vasa stad a n i landet i o vrigt. Tva  tredjedelar 

av fo rstaklassisterna, femteklassisterna och 

a ttondeklassisterna bedo mer ha lsova rden, pa  

basen av enka ten men ocksa  pa  basen av ha l-

sogranskningar och de uppgifter som kom-

mer fram i dem, som barn och unga som man 

inte beho ver oroa sig fo r. Mellan 8 och 12% 

av barnen i a k 1, 5 och 8 har ha lsova rden stor 

oro fo r. 

O verlag ger eleverna ett gott skolvitsord a t 

hur de upplever skolan och den egna klassen. 

39% av a ttondeklassisterna ger skolvitsordet 

9-10, 56% vitsorden 7-8 och 5% vitsorden 5-

6.  

I ja mfo relse med o vriga landets a ttondeklas-

sister ro ker fa rre Vasabor dagligen (2,9% mot 

5,6% i hela landet), berusar sig fa rre minst en 

ga ng i ma naden (7,3% mot 9,6%) och har 

fa rre testat droger a tminstone en ga ng (3,7% 

mot 8,9%).   

De ha r uppgifterna a r ha mtade ur Ha lsa i sko-

lan (THL). Fler ja mfo rande uppgifter finns pa  

bl.a. www.teaviisari.fi. BK 

Ett sådant skolvitsord ger femmorna i Vasa stad åt 

atmosfären i klassen. 
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FORSKNING & UTVECKLINGSPROJEKT 

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

inom forskning och utveckling. Här presenteras en del av dem kort. 

ÅRTISÅN 

1.5.2019-30.6.2020 

Det o vergripande syftet med projektet a r att 

o ka kunskapen om och fo rsta elsen av hur ar-

tificiell intelligens kan anva ndas inom mate-

matikundervisning och la rande. 

"Projektets fo rsta del bestod av en systema-

tisk kartla ggning av tidigare forskning om 

anva ndningen av ÅI-verktyg i matematik-

klassrummet. Som en del i detta arbete har 

projektet genom en omfattande tva spra kig 

webenka t kartlagt hur matematikla rare i Fin-

land anva nder digitala resurser och hur de ser 

pa  mo jligheterna och riskerna med ÅI-verktyg 

i skolan. 

I projektets andra del, ho sten 2020, pilotera-

des ett interaktivt verktyg (ViLLE) i matema-

tikundervisningen i a k 9 vid Vasa o vnings-

skola och Korsholms ho gstadium. Datamate-

rialet som insamlades bestod av regelbundna 

elevenka ter och intervjuer samt la rarenka ter 

kring anva ndarerfarenheten och matematik-

la randet. Ånva ndningen och o versa ttningen 

av delar i ViLLE har utfo rts i na ra samarbete 

med forskargruppen inom la randeanalytik 

vid Å bo Universitet. Det insamlade materialet 

analyseras under va ren och sommaren 2021. 

I projektets tredje del ligger fokus pa  anva nd-

ningen av sociala robotar i matematikunder-

visningen. Denna del har planerats och en 

social robot har info rskaffats under 2020. 

Elev-robot interaktionsstudier a r ett nytt och 

spa nnande forskningsfa lt inom framtidens 

matematikla rande. Denna innovativa forsk-

ning utfo rs i na ra samarbete med Experience 

Lab vid Å bo Åkademi och la rare och elever 

vid Vasa O vningsskola (a k 5-6)." 

Projektets hemsida: https://www.abo.fi/

projekt/artificiell-intelligens-i-skolan/ 

Ånne-Maria Kronholm, Ånna Wulff. 

 

Bothnia Tutors 2.0 

1.8.2019 - 31.5.2022 

Projektet Bothnia Tutors 2.0 arbetar fo r att 

utveckla tutorla rarverksamheten i O sterbot-

ten fra n Kristinestad till Vo ra . Detta go rs ge-

nom regionalt koordineringsarbete i samar-

bete med kommunerna. 

Projektet leds av Vasa o vningsskola och har 

synergier med ett flertal andra lokala och na-

tionella utvecklingsprojekt. 

Ånna Wulff som projektledare och tutorla rar-

na vid VO S. 

 

Erasmus+-ackreditering 

2021-2027 

Vasa o vningsskola anso kte om och erho ll som 

en av 50 organisationer i Finland Erasmus+-

ackreditering. Åckrediteringen inneba r att 

organisationen uppfattas som en trova rdig 

partner som mycket enklare a n annars kan 

so ka medel fo r mobiliteter fo r elever, gymna-

siestuderande och personal. 

Diane-Christine Blusi, Mats Borgma stars, 

Bernt Klockars och Åndreas Sundstedt gjorde 

ackrediteringsanso kan. 

 

Erasmus+-projekt (egna) 

2019-2022 

Ett projekt fo r la rare och ett projekt fo r sto d-

jande personal beviljade. Projekten inneba r 

mo jlighet till deltagande i kurser och jobb-

skuggning. Ingen verksamhet 2020-2021 pga 

pandemin.  

Johanna Bona s, Bernt Klockars och Åndreas 

Sundstedt.  
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Samarbete med 

Österbottniska 

kriscentret Valo, 

direktör Anne 

Salovaara-Kero 

och projektle-

dare Anna-Lena 

Vilo under pla-

neringsdagen 

inför läsåret 2020

-2021 i Acade-

mill. Foto: EBK. 

Erasmus+ ProgMath 

Okt 2018-apr 2021, projektet har fo rla ngts till 

oktober 2021 pga coronapandemin. 

Producera undervisningsmaterial och guider i 

programmering kopplat till matematikunder-

visningen. 

Hja lpa matematikla rare med ide er fo r prog-

rammering i matematik. 

I projektet har matematikla rare fra n Vasa 

o vningsskola tillsammans med andra mate-

matikla rare fra n Sverige, England, Frankrike 

och Ruma nien tagit fram och testat undervis-

ningsmaterial fo r programmering i matema-

tik. Fo rutom undervisningsmaterialet finns 

a ven korta filmklipp, som fo rklarar program-

meringsspra ket i uppgifterna. 

Jan Ålin, Ulf Thors och Ånne-Marie Kronholm. 

 

FCLab II/Learning Lab Vasa 

1.10.2020-31.7.2022 

Ått utveckla en la rmiljo  da r elever kan kombi-

nera mjuka och ha rda slo jdmaterial med 

elektronik och moderna planeings- och bear-

betningstekniker sa som laserska rning, 3D-

printning och VR-teknik. 

Genom att utveckla den redan existerande 

slo jdsalen, blir maker-aktiga arbetssa tt fo r-

ankrade i la roplanen och skolans vardagliga 

verksamhet. Genom konkreta exempel visas 

pa  hur nya teknologier kan pa  ett inspire-

rande sa tt integreras som en del av ett ma ng-

materiellt slo jda mne. 

Kasper Hiltunen och Lars Broman. 

 

Fyren - Ett nationellt na tverk fo r skolutveck-

ling i grundskolan  

2020-2021 

Uppdatera skolans ma ngsidiga bedo mnings-

kultur. 

"Grunderna fo r la roplanen fo r den grundla g-

gande utbildningen har uppdaterats natio-

nellt ga llande kapitlet om bedo mning av ele-

vens la rande och kunnande. Uppdateringen 

fo ranledde fo ljande utvecklingsbehov och -ar-

bete pa  grundskolan: 

- Tydliggo rande kommunikation om bedo m-

ning - filmen "Jag la r mig - jag kan" 

https://youtu.be/5SEfzYBHUW4 

- Resultatanalys fra n  la roplanseftermiddag 

- Riktlinjer fo r bedo mning beskrivs i la roa m-

nena 

- Uppdatering av bedo mningsplanen 

- Deltagande i fortbildning arrangerad av 

KÅÅRO och CLL 



 

38 

Årets digitala språng, utfört av Finlands lärarkår, 

uppmärksammades av Vasa svenska lärarför-

ening. Foto: EBK. 

- Implementering av kunskapskriterier fo r 

slutbedo mningen i a k 9" 

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki, Ånnika Las-

sus, Pamela Backholm, Sandra Bernas, Jennie 

Barck, Mats Fors, Susann Kalander och Minna 

Rimpila . 

 

Gemensam skola fo r alla 

2020-2021 

Syftet med projektet a r att sta rka inklusion i 

skolan. 

Med i projektet finns en rad utbildningsan-

ordnare med Vasa stad som projekta gare. 

Varje utbildningsanordnare har fokus pa  ett 

eller ett par omra den som man o nskar ut-

veckla. Vid Vasa o vningsskola a r fokus pa  tva  

omra den; inklusion av barn med annan kul-

turell bakgrund och inklusion av barn med 

utmaningar att komma till skolan. Tva  la rar-

arbetsgrupper jobbar pa  arbetstid med tema-

tiken. En utbildningsserie byggs upp info r 

ho sten 2021. 

Ånna O sterberg (koordinator), Bernt Klock-

ars (styrgruppsmedlem). 

 

Ha llbar kommunikation 

1.1.2020-31.8.2021 

Syftet med projektet a r att sta rka kommuni-

kationen mellan skola och hem. 

CLL a r projekta gare till ett projekt med 

ma nga utbildningsanordnare involverade. 

Vasa o vningsskola har valt att fokusera pa  

kommunikation med familjer med annan 

kulturell bakgrund a n majoritetsbefolkning-

en. Mera info pa  hemsidan: https://

www.abo.fi/projekt/hallbar-

kommunikation/ 

Lena Grahn-So derstro m, Fred Holmsten. 

 

Idemo/Ett projekt om a mneso vergripande 

pedagogik och demokratifostran 

2019-2021 

Fra mja  kompetens att kombinera va rde-

grund, a mnesundervisning och a mneso ver-

gripande pedagogik i framtida undervisning, i 

huvudsak med anknytning till gymnasierefor-

men och GLP2021.  

Insatser i la rarutbildningen och a mneso ver-

gripande utvecklingsarbete med VO S som en 

del i Idemo projektgymnasiena tverk.  

Ånders Franse n, Nina Ma rd, Tom Gullberg 

och Ma rten Bjo rkgren. 
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Innovationsprojektet magistersavhandlingen i 

skolsamfundet 

Syftet a r att fo r finlandssvenska la rare och 

skolor synliggo ra den kunskap som magis-

tersavhandlingarna inom pedagogik utgo r. 

Go rs bl.a. i form av korta presentationsfilmer. 

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki, Bernt Klock-

ars, Johanna Ra ha -Jungar och Pia Valkeakari 

a r medlemmar i referensgruppen 

 

Koordinering av finlandssvenska internatio-

naliseringsprojekt 

2018- 

Projektet fungerar som Utbildningsstyrelsens 

ho gra hand i kontakten till finlandssvenska 

skolor och enheter inom sma barnspedagogi-

ken. Syftet a r att inspirera till och sta rka in-

ternationaliseringsstra vanden inom den all-

ma nbildande utbildningen. Projektet stod 

som en part va rd fo r de nationella interna-

tionaliseringsdagarna ho sten 2020 i Vasa. 

Under a ret har projektet ocksa  producerat 

fyra filmer fra n olika skolor i Svenskfinland 

kring just internationalisering.  

Johanna Bona s, Åndreas Sundstedt 

(koordinator) och Bernt Klockars. 

 

La rande i bildkonst 

2018-2023 

Doktorsavhandling. Bidra till kunskapsut-

vecklingen inom bildkonstpedagogiken och 

bildkonstundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet. Åvhandlingen utfo rs inom Dok-

torandprogrammet i pedagogiska vetenskap-

er vid Å bo Åkademi. 

Åvhandlingens empiriska underso kningar 

genomfo rs vid Vasa o vningsskola. 

Johan Vikstro m. 

 

Makerverkstan vid Vasa o vningsskola 

-31.5.2021 

Utveckla verksamheten i skolans 

"makerspace". 

I projektet utvecklas en la rmiljo  som inbjuder 

till nyfikenhet och uppfinnargla dje samt er-

bjuder mo jligheter att utforska hur teknologi 

fungerar och  kan utvecklas. Makerverkstan, 

som vi valt att kalla den nya la rmiljo n, funge-

rar som mo tesplats fo r la rande som bygger 

pa  o ppna laborationer da r la rare och elever 

o ver a mnesgra nser la r tillsammans. 

Kasper Hiltunen, Lars Broman, Ånna Wulff. 

 

MEDLÅ S 

2020-2022 

Syftet a r att skapa en modell fo r att skydda 

barn och unga fo r faror pa  na tet. 

Under la sa ret har projektet gjort en omfat-

tande kartla ggning av elevers och la rares vid 

Vasa o vningsskola tankar kring och fo rha l-

lande till internet generellt och sociala me-

dier specifikt. Kartla ggningarna riktade till 

eleverna var uppbyggda i enlighet med mot-

svarande globala studier. En la rararbets-

grupp har pa  arbetstid jobbat fram en la rstig i 

relation till temat och da refter ocksa  analyse-

rat och klassificerat tillga ngligt undervis-

ningsmaterial. Ma nga samarbetspartners a r 

involverade i projektet.  Under ho sten 2021 

skall la rstig och undervisningsmaterial pilo-

teras fo r att sedan utva rderas. 

Sol-Britt Årnolds-Granlund, Pamela Back-

holm, Elisabet Backlund-Ka rjenma ki, Ånnika 

Lassus, Åndreas Sundstedt och Bernt Klock-

ars bildar styrgrupp fo r projektet. 

 



 

40 

Digitala möten, 

webbinarier och 

seminarier har 

blivit vardagsmat 

under pandemin. 

Mycket av nätver-

kandet har skett 

på det sättet. 

Foto: EBK. 

MOFI 2.0 

2018-2021 

Mofi 2.0. a r ett forsknings- och utvecklings-

projekt med ma l att utveckla den moders-

ma lsinriktade finskundervisningen inom 

grundla ggande utbildning bl.a. genom att ut-

veckla och etablera spra kinriktade arbetssa tt 

och goda modeller fo r undervisningen som 

sto djer och utvecklar de tva spra kiga elever-

nas ba gge spra k, finskan och svenskan, samt 

deras tva - eller flerspra kiga identitet. 

"Under projektet har la rare vid VO S tillsam-

mans med UBS och Å Å deltagit i kvalitativt 

utvecklingsarbete i form av utveckling av re-

gionala tutorla rarteam och forskar-

la rarsamarbete. Under la sa ret 2020-2021 har 

la rarna utarbetat en forskningsbaserad la rar-

handledning fo r att dokumentera och etablera 

gemensamma riktlinjer fo r mofi-undervis-

ningen. Elever och va rdnadshavare har bidra-

git till projektet genom enka ter och inter-

vjuer." 

Å sa Lo f, Ånnika Lassus. 

 

Museet som klassrum 

2020-2021 

Syftet a r att utforma nya pedagogiska koncept 

och metoder fo r la rande i museum. Projektet 

stra var efter att utveckla museet som la rmiljo  

och sta rka partnerskapet med skolor. 

Stundars hembygdsmuseum fokuserar pa  

konceptutveckling fo r ho gstadier medan 

Brage hembygdsmuseum arbetar med kon-

ceptutveckling fo r la gstadier. Utveckling, im-

plementering och testning av koncepten. 

Expertgruppsmedlem Elisabet Backlund-

Ka rjenma ki. 

 

Niilo Ma ki  insititutets projekt InLa rning och 

Sto d 2 (ILS2) – en uppfo ljningsstudie av fin-

landssvenska elevers la s- och skrivfo rma ga i 

a k 5, 7 och 9 

HT 2020 

Uppfo ljning av finlandssvenska elevers la s-, 

skriv- och bena mningsutveckling. 

ILS2-projektet genomfo rs i skolor runtom 

hela Svenskfinland. Vid VO S har 6Å och 6B 

har deltagit i uppfo ljningen. Specialla raren 
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testade alla elever individuellt samt grupp-

tester genomfo rdes av klassla rarna. Skolans 

elever har deltagit i projektet sedan de gick i 

a k 1 och projektet har resulterat i utarbetan-

det av nya material fo r kartla ggning av la s-

ning, skrivning, bena mning samt la sfo rsta else.  

Jenny Norrga rd, Pia Valkeakari, Henrik Fri-

berg. 

 

Pa  la sande fot 

Januari-december 2021 

Ma lsa ttningen a r att inspireras till la sfra m-

jande verksamhet i skola och kommun.  

"- Kartla ggning av nuvarande la sfra mjande 

verksamhet, utmaningar och o nskema l. 

- Na tverkstra ffar med fortbildning och inspi-

ration. 

- Ma nadsbrev med tips pa  lyckade samarbets-

modeller och material fra n andra akto rer.   

- En facebook-grupp da r alla kan dela med sig 

av och diskutera allt som har med la sfra m-

jande att go ra. Gruppen heter “Pa  la sande fot”.  

- Genomfo rande av en liten festival i varje 

kommun, da r kommunen producerar kon-

cept, inneha ll och material och med gemen-

samma krafter arrangerar festivalen i den 

egna kommunen (ho sten 2021).  

- En digital plattform som kan anva ndas av 

alla som arbetar med la sfra mjande.  

- Vasa o vningsskola samarbetar med Vasa 

stadsbibliotek och Vasa stad. " 

Susanna Stenbacka, Johanna Kronqvist. 

 

Programmering i gymnasiet 

2019-2022 

Syftet a r att utveckla och utva rdera ett studie-

avsnitt i kodning fo r gymnasiet baserat pa  YH

-grundkurs i programmering fo r ingenjo rsstu-

derande. 

"Ma lsa ttningen a r att utveckla och utva rdera 

ett studieavsnitt i kodning fo r gymnasiet i 

samarbete med tredje stadiet. Samtidigt vill vi 

utveckla kompetensen kring programmering-

ens didaktik vid VO S och FPV. I praktiken har 

vi valt att anpassa grundkurs i programme-

ring fo r ingenjo rsstuderande vid YH Novia fo r 

gymnasiet pa  ett sa dant sa tt att gymnasiestu-

derande ocksa  har mo jlighet att skriva kurs-

tentamen vid Novia och erha lla studiepoa ng 

via O ppna YH. Under la sa ret 19/20 deltog 

studerande fra n VO S i kursen pa  Novia, men 

under la sa ret 20/21 ho lls motsvarande kurs 

pa  VO S med egna la rarkrafter. Projektet har 

fa tt tilla ggsfinansiering fo r att fortsa tta ut-

veckla konceptet info r GLP2021. Studieav-

snittet utva rderas ur olika perspektiv och 

la rdomarna kommer att spridas via bl.a. Skol-

resurs.fi. Prelimina ra forskningsresultat kom-

mer att presenteras under International 

LUMÅT Research Symposium 2021 i juni 

(ordnat virtuellt av LUMÅ Center Finland)." 

Markus Norrby (VO S), Niklas Palmberg (VO S), 

Ray Po rn (FPV/Novia). 

 

SHIFT—School Harnessing Inclusive Facilita-

tor Technology 

1.9.2019-31.8.2022 

Fokus pa  inklusion i skolan. Projektet a gs av 

Fundacio Privada Institut De Formacio Conti-

nua De La Universitat De Barcelona, Spanien, 

men har en la ng rad samarbetspartners i olika 

europeiska la nder, av vilka Å Å a r en. Pro-

jekthemsida: https://www.abo.fi/projekt/

shift-school-harnessing-inclusive-facilitator-

technology/ 

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki och Bernt 

Klockars medlemmar i referensgruppen. 

 



 

42 

eKlasstandem i åk 7-9 

med övningsskolan i 

Jyväskylä. Foto: EBK. 

Statligt specialundersto d fo r fra mjande av ja m-

likhet inom fo rskoleundervisning och grund-

la ggande utbildning 

2021 

Projekta gare Vasa stad.  

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki och Bernt 

Klockars. 

 

Statligt specialundersto d fo r ansta llning av 

la rare till sjukhusundervisningen fo r att ut-

veckla den konsultativa sjukhusundervisning-

en 

2021-2022 

Vasa stad a r projekta gare, alla utbildningsan-

ordnare inom Vasa sjukva rdsdistrikt a r med i 

projektet.  

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki och Bernt 

Klockars. 

 

Studera starkt  

La sa ret 2020-21 

Projektet Studera STÅRKT handlar om att o ka 

va lbefinnande och resurser hos gymnasiestu-

derande genom bepro vade metoder och 

forskning i positiv psykologi.  

Forskningsprojektet Studera starkt inklude-

rade nio finlandssvenska gymnasier under 

la sa ret 2020-21. Under va ren och ho sten 

2021 deltog sex personer fra n VO S i den fem 

dagars utbildning som erbjo ds la rare fra n 

deltagande gymnasier. Kursen Studera starkt 

ho lls period 2 med 25 studerande och i period 

3 med 10 studerande i den sk. kontrollgrup-

pen. Fo re och efter kursen fick de stu-

derandena delta i en ha lsokartla ggning som 

innefattade fra geformula r som ma ter bl.a. 

va lbefinnande och stress, samt salivprover 

(stresshormonet kortisol, ”lugn och ro” hor-

monet oxytocin och inflammationsmarko rer). 

Studera Starkt a r ett samarbetsprojekt mellan 

Folkha lsans forskningscentrum och Pedago-

giska fakulteten vid Helsingfors universitet. 

Projektet leds av Å se Fagerlund (FD, Folkha l-

san) och Monica Londe n (FD, HU). 

Diane-Christine Blusi, Mikael Lax, Elisabeth 

Norrme n, Thomas Friman, Ånne Uppga rd, 

Kicki Ha ggblom. 

 

Tandemla rande i undervisningspraktiken  

2018-2021 

Projektet har som ma l att vidareutveckla det 

tandemsamarbete som redan etablerats mel-

lan VO S och Jyva skyla n normaalikoulu och att 

utarbeta en ny 5sp Personal Language Tutor –
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Förhållningssättet ACT (Acceptance and Commitment Theory) var ett tema under läsåret, med inledning 

under planeringsdagen. Litteratur i anslutning till ACT. Foto: EBK. 

kurs da r la rarstuderande i svenska och finska 

vid Å Å och JYU samarbetar och utvecklar sitt 

spra k och la rarskap. 

Under la sa ret 2020-2021 har den nya PLT-

kursen piloterats av finsk- och svenskla rar-

studerande vid ba de Å Å och JYU och de stu-

derande har utva rderat kursen och deltagit i 

att utarbeta ett markandsfo rningsmaterial i 

samarbete med handledande la rare fra n VO S 

och Norssi. Projektet har ordnat ett tva dagars 

tandemwebbinarium och la rarna har utarbe-

tat en handledning om tva spra kiga tandem-

lektioner och –uppgifter. Eklasstandem har 

under la sa ret etablerats pa  grundskolan och 

ba de elever och studerande har fa tt delta i att 

utva rdera och vidareutveckla tandemkurser-

na. 

Å sa Lo f (VO S), Olli-Pekka Salonen (Norssi). 

 

TIU i undervisningen - utvecklings- och forsk-

ningsprojekt i samarbete med Wasa Teater 

2020-2022 

Projektet utvecklar TIU (Teater I Undervis-

ningen) som teaterform, fo rdjupningsmaterial 

och worshops i a mnen och teman som inga r i 

la roplanen. Eleverna engageras i TIU genom 

olika interaktiva element, vilket skapar en 

sto rre motivation och fo rdjupning av la rpro-

cessen. Ma lsa ttningen a r att kombinera tea-

terkonst och la rande.  

"Produktionen a r ett samarbete mellan Wasa 

Teater, la rare och elever vid Vasa o vnings-

skola och doktorand Nina Dahl-Tallgren till-

sammans med en styrgrupp. 

Det o vergripande temat a r ensamhet och ut-

anfo rskap, da r syftet a r att utforska social 

ha llbarhet. Eleverna utforskar tematiken un-

der fo rarbetet." 

Styrgruppsmedlem, Elisabet Backlund-

Ka rjenma ki, Årbetsgruppsmedlemmar, Pa-

mela Backholm, Jennie Barck, Sandra Bernas, 

Johanna Ho gholm, Ånna O sterberg. 

 

TIU-projektet "Gem(Ensam)" 

Va ren 2021 och ho sten 2022 

TIU a r en fo rkortning av Teater-I-

Undervisningen och a r ett samarbete med 

teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren pa  Wasa 

Teater. Syftet med projektet a r att utveckla ett 
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Under läsåret 

har en represen-

tant för vår nya 

städfirma Lass-

sila&Tikanoja 

gått igenom vår 

sophantering 

och föreslagit 

nya kärl och 

handlingsmo-

deller. Fotot är 

från undervis-

ningsköket där 

allt redan var i 

exemplariskt 

skick. Foto: EBK. 

teaterpedagogiskt kompetenscentrum som 

genererar TIU-program med avstamp i sko-

lans la roplan.  

Elevgrupper vid Vasa o vningsskola 7-9 deltar 

i manusarbete och som provpublik pa  repeti-

tioner. TIU blir ett a mneso verskridande di-

daktiskt inslag i undervisningen som sto der 

elevernas la roprocess inom ett tema. Teater-

pedagog Dahl-Tallgren skriver doktorsav-

handling kring arbetet. Syftet med denna av-

handling a r att underso ka vad som karakta ri-

serar en grupp elever, teaterpedagoger och 

ensemblen kunskap genom la randeprocesser 

i TIU-program utga ende fra n ett performativt 

perspektiv. 

Sandra Bernas, Johanna Kronqvist. 

 

Tutorla rarskap 

2016-2021 

Statens program fo r att utveckla skolan ge-

nom kollegialt la rande inom bl.a. IKT.  

Tutorla rare under a ren Jan Ålin, Lars Broman, 

Kasper Hiltunen. 

Utredning om den svenskspra kiga utbildning-

en i Finland 

2020-2021 

 Utredningen har haft som ma l att samla syn-

punkter och perspektiv sa  brett som mo jligt 

fo r att i en rapport framfo ra sa rdragen, utma-

ningarna och utvecklingsbehoven inom den 

svenskspra kiga utbildningen i Finland och ge 

fo rslag till a tga rder.. 

"I utredningen  granskades flera olika utveck-

lingsomra den inom utbildningen. Dessa var 

bl.a. tillga ng och tillga nglighet i fra ga om ut-

bildning, utbildningspersonal, utveckling av 

kompetens och kontinuerlig utbildning, la ro-

medel samt utbildningsstigar fo r barn och 

unga med invandrarbakgrund. I rapporten 

presenteras 62 a tga rdsfo rslag som man kan 

bekanta sig med i sja lva rapporten. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/

handle/10024/162926/OKM_2021_9.pdf?
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sequence=1&isÅllowed=y 

Referensgruppens uppgifter har varit att 

sto da utredare Gun Oker-blom i hennes ar-

bete. " 

Rektor fo r den grundla ggande utbildningen 

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki medlem i refe-

rensgruppen. 

 

O vningsdaghem 

1.7.2019-30.6.2021 

Utvecklande av o vningsdaghemsverksamhet.  

Ett na tverk av o vningsdaghem runt om i 

Svenskfinland har byggts upp inom projektet. 

En handledarutbildning fo r verksamma i dag-

hemmen har utarbetats. Mera info pa  hemsi-

dan https://www.abo.fi/projekt/

ovningsdaghem-utveckla-

ovningsdaghemsverksamhet-inom-

smabarnspedagogiken/ 

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki och Bernt 

Klockars medlemmar i projektets referens-

Hämta en reflex så 

att du syns i höst-

mörkret! Foto: EBK. 
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Åbo Akademis ledning framför sitt tack till personalen i slutet 

av ett utmanande läsår: 

— TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN 
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TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN — TACK T 

Rektor Moira sände också en mera informell och personlig 

hälsning som var framlagd i respektive personalrum sista 

skolveckan: 
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— TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN 

OAJ gav lärarkåren i Finland ett utmärkelse i januari 2021: 
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TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN — TACK T 

Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro går till lärarna i 
Svenskfinland. 

Prismotiveringen 
Lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbild-
ningen har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt 
engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coro-
napandemin. 

De normala rutinerna kring schemaläggning, rumsindelning, planering av 
undervisningen och kontakt med hemmen har på kort varsel ersatts av spe-
cialarrangemang. Lärarnas engagemang i elevernas och studerandenas 
välmående under coronapandemin har varit stort och samtidigt har deras 
egen kamp för att orka med arbetet varit påtaglig. Många har suttit hemma 
vid skärmen eller isolerade i sina klassrum utan det vanliga stödet från kol-
legerna. 

Nu när vi förhoppningsvis snart kan blicka tillbaka på den här utmanande 
tiden vill Svenska kulturfonden uttrycka tacksamhet genom att tilldela lärar-
na inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i 
Svenskfinland årets stora pris på 30 000 euro. Priset är samtidigt ett erkän-
nande för alla i skolsamfundet som har bidragit till att hålla den livsviktiga 
verksamheten flytande. 

Så här fördelas prissumman 
Det stora priset är i år också ett erkännande för alla medarbetare i skolsam-
fundet. Prissumman kommer pristagarna till godo via svenskspråkiga lärar-
föreningar, den svenskspråkiga yrkesutbildningens enheter och skolor på 
mindre språköar enligt antalet pristagare som verkar inom deras område. 

www.kulturfonden.fi (hämtat 30.5.2021) 

Svenska Kulturfondens stora pris gavs till lärarna i Svenskfin-

land i maj 2021: 
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— TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN 

I samband med vårens personalkaffe uttryckte rektorsgrup-

pen ett stort tack för insatsen under läsåret 2020-2021 till 

alla i personalen genom att överräcka en tavla. Tavlan består 

av olika ord som beskriver personalen och dess insatser un-

der ett utmanande pandemiår. Se tavlan här: 
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TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN — TACK T 

Direktionens föräldrarepresentanter skrev inför höstlovet: 

”Till vårdnadshavare, personal, elever och stu-
derande vid Vasa övningsskola 

Fo ra ldrarepresentanterna i direktionen fo r 
Vasa o vningsskola vill ga rna framfo ra ett 
varmt tack till hela skolsamfundet fo r den 
enorma insats som alla go r i en alldeles ex-
ceptionell tid. Direktionen (se https://
www.abo.fi/vos/fi/direktion/ ) ho ll la sa rets 
fo rsta mo te i medlet av september och da  var 
coronala get mycket lugnare a n nu. Vi mo ttes i 
optimism och det som framfo r allt vi fo ra ldra-
representanter reagerade pa  under mo tet var 
genomga ngen av aktuellt i skolan under fo re-
dragningslistans § 9. I en tid av ma nga be-
gra nsningar var det gla djande och o verras-
kande att ma rka ma ngsidigheten i skolans 
engagemang. Nedan fo ljer ett urval och sedan 
ha lsningar till personalen och hemmen info r 
ho stlovet. 

Det finns flera initiativ till internationell verk-
samhet pa  sikt, ett konstverk har installerats 
inne i skolan och vi har sett muralma lningen 
pa  gymnasiets ytterva gg mot Skolhusgatan. 
Ytterligare pa ga r forskningsprojekt kring me-
diela skunnighet, ha llbarhetsveckan ho lls i 
september, la rmiljo er har fo rnyats genom 
mo belanskaffningar samt pedagogiskt genom 
ansta llningen av en skolcoach. I gymnasiet 
pa ga r arbete fo r GLP2021, gymnasiets nya 
la roplan som tas i bruk fr.o.m. augusti 2021. 
Parallellt utvecklas IB-programmet vid Vasa 
o vningsskolas gymnasium fo r att skapa en 
fungerande helhet med internationella di-
mensioner. Samtidigt pa ga r utvecklingspro-
jektet Studera starkt som fokuserar positiv 
psykologi och siktar pa  att sta rka va lbefinnan-
det och stresshantering hos de studerande. 
Å ven det fysiska va lma endet fra mjas nu ba de 
bland gymnasiets studerande och personal 
genom ett annat projekt, Studier i rörelse, da r 
god ergonomi och ro relsegla dje lyfts fram. 
Genom IDEMO-projektet granskas ja msta lld-
hets- och likabehandlingsplaner genom en 
ja msta lldhetspilotering. Som sto d fo r la randet 
i gymnasiet erbjuds a ven ha r sto dundervis-
ning i s.k. la rstugor flera ga nger i veckan och 
en skolcoach finns na rvarande. 

Som vi ser a r det en alldeles ny skola som 
tecknas – skolan a r ba de ma ngsidigare och 
mer internationell a n den var da  vi fo ra ldrar 
gick i skola. Det a r bra att komma iha g da  vi 
bemo ter va ra barns skolupplevelser, fo r dis-
kussioner om skolvardagen och reflekterar 
o ver skolans va sen. 

Till eleverna och de studerande vill vi ge va r 
uppskattning och va rt sto d fo r allt ni kan, va -
gar och vill la ra er – ni a r modiga och bra. Ni 
fa r va xa inom ramarna fo r va rldens ba sta 
skola. Mobbningen a r kanske skolans sista 
utmaning, har la nge varit och a r det a nnu, 
a ven i Finland. Och den jobbar vi ha rt mot. 
Den som mobbar blir inte lycklig, varken nu 
eller senare. Ta alltid kontakt med en vuxen 
na r du beho ver. 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till hela 
skolans personal fo r positiv anda i en utma-
nande tid, pedagogiska lo sningar ba de i klass-
rum och digitalt, flexibilitet och utha llighet. Ni 
har burit era elever, studerande och i ma nga 
fall va rdnadshavare genom coronaa ret 2020. 
Vi sto der va rldens ba sta la rare i va rldens 
ba sta skola. 

Vi tackar ledande rektor Bernt Klockars, sta-
dierektorerna Elisabet Backlund-Ka rjenma ki 
och Mats Borgma stars samt prorektorerna 
och IB-koordinatorn fo r att ha lett skolsam-
fundets pedagogik, organisation och kommu-
nikation i en fo ra nderlig tid. Inom en timme 
efter varje regeringspresskonferens har vi pa  
Wilma fa tt ta del av la gesbilden och tilla mp-
ningen av ra dande anvisningar vid Vasa o v-
ningsskola. Det har varit enasta ende och 
skapat trygghet och ork i hemmen. 

En eloge ocksa  till varje va rdnadshavare, utan 
er finns inga barn och ingen framtid. Ert sto d 
till barnen a r avgo rande och det ni kan ba st. 

Med dessa ord o nskar vi alla ett sko nt, va l-
kommet ho stlov! 

Disa Widell, föräldrarepresentant i VÖS direkt-
ion tillsammans med Peter Dahlström, Maria 
Östergård Käld och Petra Högnäs 

https://www.abo.fi/vos/fi/direktion/
https://www.abo.fi/vos/fi/direktion/
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Tack till personalen fra n alla familjer 

Det har varit ett annorlunda a r, coronapande-

min blev mer la ngutdragen a n na gon kunde 

fo resta lla sig i bo rjan av mars 2020. Na r man 

som erfaren la rare, rektor eller fo ra lder ta nker 

att man nog snart sett allt och inget kan la ngre 

o verraska en – ja, da  hade ingen av oss anat 

detta. Det a r historiskt att ha drivit skola och 

undervisat i undantagsfo rha llanden – det har 

ni gjort och klarat av! Det a r ocksa  speciellt att 

barn bo rjat skolan, ga tt ut 6:an eller 9:an och 

skrivit studenten mitt i en pandemi. Strongt 

och speciellt. Detta blir historieboksstoff inom 

tio a r, och a ven stoff fo r ma nga andra analyser 

framo ver. Det har varit omskakande, men vi 

vet i juni 2021 att vi klarat det och klarar det 

framledes sa  la nge det beho vs med den nya 

erfarenhet, kunskap och tillfo rsikt vi fa tt. En 

till pandemi skulle inte la ngre o verraska oss 

och nu vet vi hur man go r. 

Erfarna la rare har sett 80-talets optimism och 

genero sa mellanma l, 90-talets la gkonjunktur, 

2000-talets digitalisering, och nu pandemin pa  

2020-talet. Mitt i detta har la roplaner omarbe-

tats, elevva rden och specialundervisningen 

reformerats, internationalism utvecklats och 

ha llbarhetsma l formulerats; fester har ord-

nats, temaveckor, praoveckor, kompetens-

veckor likasa . Under en pandemi har allt dess-

utom varit hela tiden osa kert och med fo rbe-

ha ll fo r a ndringar. Rutin och fa rdiga modeller 

har saknats – det som i vanliga fall inneba r 

trygghet och frigo r tid och tanke fo r annat. 

Ått vara tro tt efter denna historiskt omva l-

vande period av distansundervisning, specia-

larrangemang och informationsflo de a r det 

mest naturliga. 

Pedagogerna och 

skolsamfundet, alla 

ni i skolan, a r de 

som egentligen 

skapat ordning och 

reda fo r oss alla i 

kaosets o gonblick. 

Med yrkesvana har 

ni portionerat ut 

och strukturerat ny 

information, be-

mo tt oro och fra gor 

med lugn, skapat 

rutinen i klassrum-

met och pa  ska rmen. 

Familjerna a r tacksamma och ser att den fin-

la ndska skolan sannerligen a r va rt samha lles 

grundsten i alla la gen. 

Fo ra ldrarna tackar innerligt alla i skolans per-

sonal fo r att ha gjort ett enasta ende arbete 

under ett utmanande la sa r. Vi minns er, och 

va ra barn minns er, la ngt in i framtiden kring 

den ha r speciella upplevelsen vi delade under 

en tid pa  2020-talet. 

Det ma nniskan minns av sin barndom a r mest 

ka nslan och bemo tandet man fick. Enligt Ellen 

Key, a r bildning det som a r kvar sedan vi 

glo mt allt vi la rt oss. Jag tror att ka nslan och 

bildningen fra n en skoltid under pandemin a r 

god – ett minne fo r livet och ett humankapital 

fo r framtiden. Varmt tack fo r er insats. 

Disa Widell 

Grundskolans fo ra ldrarepresentant i direk-

tionen fo r Vasa o vningsskola 

— TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSONALEN 

Direktionens föräldrarepresentant skriver inför sommarlo-

vet: 

Disa Widell. Foto: Fredrik 

Åman. 
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Street food-servering i samband med skoldag 

lördag 22.5.2021. Foto: BK. 

Vad sko nt! - Ett minst sagt avvikande skola r 

bo rjar nu vara avklarat.   

Om na gon fo r snart tva  a r sedan skulle ha sagt 

att vi snart kommer att tvingas sta nga skolor, 

matsta llen, teatrar, arbetsplatser och skolor, 

att flygen kommer att sluta flyga och ba tarna 

till Estland och Sverige ko r sa  gott som tom-

ma, och att alla kommer att beordras ha lla sig 

hemma och att hela det Nyla ndska landskapet 

skall sta ngas, ja det skulle vi knappast ha trott 

pa . Å nda  blev det sa , och a ndringen var snabb.  

Det var en verkligen snabb a ndring, men det 

blev a nda  ingen katastrof, a tminstone inte i 

skolva rlden. Ni i skolan la t inte situationen 

styra er, utan ni tog ista llet hand om situa-

tionen. Det blev inget avbrott, utan ni o ver-

gick snabbt till distansstudier, na r sa  

beho vdes, trots att det inte gavs na gon tid fo r 

fo rberedelser. Det a r egentligen en helt otro-

lig o verga ng, som ni lyckades med. Men det 

fanns ju inte heller na got alternativ.  

Som fo ra lder hade man ga rna sett att dessa 

undantagsfo rha llanden skulle ha varit kor-

tare, men det a r fo rsta s inget vi sja lva kunde 

styra. Ni har haft kraft och ta lamod att fortsa t-

ta sa  la nge som det har beho vts! I normala fall 

skulle a ret ha avbrutits i la mpliga perioder av 

olika evenemang under skola ret, med bla 

julfest, penkkis, gamlas dans mm, men sa dana 

har nu inte kunnat ordnas. Trots detta har ni 

ka mpat pa  och det har givit resultat. Vi fa r nu 

fira avslutning och O vis gymnasium kan 

stoltsera med att, a n en ga ng, kunna fira en 

dimission med studenter som uppna tt fina 

resultat Fo r detta kra vs ett teamwork, och 

speciellt detta a r, som ba de elever och la rare 

kan vara stolta o ver, och fo r vilket vi fo ra ldrar 

a r va ldigt tacksamma fo r.  

Som medlem av 

direktionen har 

man a ven fa tt fo lja 

med vad allt som i 

o vrigt sker i skolan, 

och det a r inte litet 

det. Man blir helt 

tagen av det digra 

och ma ngsidiga 

arbete som sker i 

skolan av la rare 

och elever, a ven 

uto ver det normala 

skolarbete och trots 

det exceptionella 

la get. Bla sa  blev en ny la roplan gjord. Man 

ser att det a r ett stort arbete bakom allt som 

ha nder och det ha nder verkligen mycket. Epi-

demin har inte heller kunnat sla  ner fram-

tidstron och som ett exempel pa  det kan man 

ju ta tex planen pa  en helt ny skolbyggnad fo r 

gymnasiet! Det hoppas vi givetvis att skolan 

ocksa  skall kunna ro i hamn, fo r att ge a n ba tt-

re mo jligheter till studier. Fo r visst skall ele-

ver och la rare tra ffas och arbeta i skolan. Det 

ser vi ju nu, att det beho vs och det vill vi helst 

av allt!  

Med stort tack till elever och la rare fo r ett 

beundransva rt bra gjort arbete under ett 

va ldigt avvikande a r. Ha en trevlig avslutning 

och ett avkopplande sommarlov, och sa  hop-

pas vi att det nya skola ret fa r ko ra iga ng pa  

ett normalt vis! Studenterna o nskar vi alla 

givetvis lycka och framga ng i livet och kom-

mande studier.  

Peter Dahlstro m 

gymnasiets fo ra ldrarepresentant i direktio-

nen fo r Vasa o vningsskola 

Peter Dahlström. Foto: 

Wilma Dahlström. 
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VASA ÖVNINGSSKOLAS DIREKTION 

 

Vasa övningsskola har en di-

rektion som utses av Fakul-

tetsrådet vid Fakulteten för 

pedagogik och välfärdsstu-

dier (FPV).  

Direktionens uppgift a r att sto da skolans 

verksamhet genom att bl.a. utveckla, fo lja och 

utva rdera verksamheten, uppra ttha lla och 

fra mja samarbetet inom och utom skolan, 

godka nna skolans la roplan samt faststa lla 

la sa rsplanen.  

Under la sa ret har direktionen sammantra tt 

fyra ga nger. Å terkommande a renden har varit 

Spektrum-byggnaden vid gymnasiet och gym-

nasiets la roplan GLP2021. Direktionen har 

under la sa ret gett utla tande om  Vasa o v-

ningsskolas instruktion och ocksa  godka nt en 

uppdatering av la roplan fo r grundla ggande 

utbildning (bedo mningen). 

Den nuvarande direktionen a r utsedd fo r pe-

rioden 1.8.2019-31.7.2022. Vilka som a r med-

lemmar just nu anges i rutan intill. Om du a r 

intresserad av att bli en del av direktionen, 

inva nta valmo ten som ordnas va ren 2022.  

Direktionens medlemmar 
1.8.2019-31.7.2022 
 
Fakulteten för pedagogik och välfärds-
studier 
Heila -Ylikallio Ria, prof., ordf. 
(Heikkila  Mia) 
Sundqvist Christel, universitetsla rare 
(Ro j-Lindberg Ånn-Sofi) 
Liewendahl Julia, ped.stud. (Torsell 
Ida) 
 
Vasa övningsskola, lärare 
Teir Jenny, lektor (Rimpila  Minna) 
Norrback Ånna, lektor (Backholm Pa-
mela) 
Hofman Joachim, lektor (Nyman Mar-
gita) 
 
Personalrepresentant 
Sundstedt Åndreas, IT-pedagog
(Engsbo Lena) 
 
Elev- och studeranderepresentanter 
Norrback Ellen, elevrepr. (So derlund 
Liam) 
Bos Ellen, studeranderepr. (Ulfvens 
Hannes) 
 
Föräldrarepresentanter 
Widell Disa, grundl.utb. (O sterga rd 
Ka ld Maria) 
Dahlstro m Peter, gymnasiet  (Ho gna s 
Petra) 
 
Sakkunniga 
Backlund-Ka rjenma ki Elisabet, rektor 
grundla ggande utbildning 
Borgma stars Mats, rektor gymnasieut-
bildning 
 
Klockars Bernt, ledande rektor, sekre-
terare 
 
Medlemmarna har vid behov bytts ut 
t.ex. efter avslutade studier. 
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GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNING 
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”MÅ VI LEVA I INTRESSANTA TIDER” 

O rdsprå ket ”Må  du levå i intressåntå 

tider - Måy you live in interesting ti-

mes” blev bekånt fo r mig då  jåg be-

so kte konstbiennålen i Venedig 2019. Må ngå 

konstnå rers verk fokuseråde då r på  klimåt-

krisen och flyktingvå gen. Det ånvå ndes också  

åv Robert F. Kennedy då  hån tålåde till stu-

denternå i Kåpståden 1966 om må nskligå fri- 

och rå ttigheter och ungås engågemång, som 

då  vår ”hett stoff”. Ordsprå ket beskriver den 

tid vi lever i som fylld åv fåror och oså kerhet.  

Just nu gå ller påndemi och ”fåke news”. Ä ndå  

lever vi såmtidigt i en tid då r energi fo r kreå-

tivitet och nyskåpåråndå gror och vi kån 

sko njå en gnistå åv hopp.   

Ärbetet inom lå så rets temå ”En vå lmå ende, 

hå llbår och vå rdeskåpånde skolå” inger också  

en krusning åv hopp i en såmtid fylld åv 

mycket specifikå utmåningår. Under lå så ret 

hår vå rå lå råre fortbildåts i den positivå psy-

kologins temån som fokuserår på  fråmgå ngs-

fåktorer så  som styrkor, glå dje, medkå nslå, 

resiliens och grit. De å r fåktorer och fo rhå ll-

ningsså tt som å r viktigå i skolåns dågligå år-

bete. Folkhå lsåns styrkekort hår ållå lå råre 

få tt. De finns synligå på  må ngå stå llen i skolån 

och å r i flitig ånvå ndning. Hå r i å rsboken få r 

du bekåntå dig med hur den positivå psykolo-

gin synliggjorts och genomsyråt skolårbetet.  

”Hånd i hånd" vår mottot fo r å rets Skolfred, 

ett motto som fåstslogs fo re påndemin. Men, 

som skolfredstexten nå mnde, kån mån sto djå 

och sto ttå våråndrå fåstå n det inte konkret 

sker hånd i hånd. Under en lå ng råd åv å r hår 
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Våså o vningsskolå såmlåt omkring 1000 per-

soner till en ho gtidlig stund med progråmin-

slåg åv storå och små . I å r blev det en digitål 

skolfred. Ällå elever och skolåns personål fick 

vårsitt årmbånd med mottot och en bild åv 

hå nder.   

Finlå ndårnå ånser ått en god fråmtid å r jå mlik 

och trygg. Det fråmkommer i Fråmtidsbåro-

metern, som publicerådes åv jubileumsfon-

den Sitrå vå ren 2021. Regeringsprogråmmet 

beskriver Fråmtiden fo r den jå mlikå grund-

skolån. Det å r en skolå då r ållå hår likå mo jlig-

heter, då r lå råndet hår ho g kvålitet och ele-

vernås vå lbefinnånde å r våråndrås fo rutså tt-

ningår. Ett åntål nåtionellå utvå rderingår hår 

kårtlågt hur det stå r till med den jå mlikå 

grundskolån. O vningsskolån hår få tt mo jlig-

het ått deltå i nå grå och på  det så ttet engåge-

råts i årbetet. NCU, Nåtionellå centret fo r ut-

bildningsutvå rdering, hår i vå r publiceråt en 

temåutvå rdering åv den nåtionellå lå roplånen 

https://kårvi.fi/åpp/uploåds/2021/02/

NCU_T0121.pdf  

En åv de såkkunnigå i gruppen vår Gun Jå-

kobsson (vå r skolås tidigåre ledånde rektor). I 

råpporten fråmkom blånd ånnåt ått bedo m-

ningsfo rfåråndenå tolkåts olikå ute i låndet 

och då rfo r å r det en åv utvecklingsrekom-

mendåtionernå frå n NCU. Redån senåste vå r 

reviderådes det gemensåmmå kåpitlet om 

bedo mning i vå r lokålå lå roplån. Också  Ut-

bildningsstyrelsen (UBS) fo renhetligår princi-

pernå enligt vilkå lå rårnå bedo mer elevernås 

lå rånde och kunnånde. Info r vå rterminen 

publiceråde UBS sto dmåteriål fo r kriterier fo r 

slutbedo mningen i å rskurs 9. Två  åv skolåns 

lå råre hår deltågit i det nåtionellå årbetet 

med lå roå mnenå på  UBS, Såndrå Bernås i mo-

dersmå l och litteråtur och Ännikå Låssus i 

finskå. I lå roplånsårbetsgruppen FYREN hår 

skolåns lokålå årbete processåts och fo rbe-

retts så  ått lå rårnå hår kunnåt genomfo rå re-

videringen åv en jå mlik bedo mning i den lo-

kålå lå roplånen. I kåpitlet om FYREN kån ni 

lå så merå om årbetsgruppens omfåttånde 

årbete. 

Under drygt ett å r hår en årbetsgrupp vid 

Undervisnings- och kulturministeriet under 

Gun Oker-Bloms ledning gjort en utredning 

om den svensksprå kigå utbildningen i Fin-

lånd. Jåg hår sjå lv håft fo rmå nen ått deltå i 

årbetet i en referensgrupp med 16 medlem-

mår. Utredningen hår håft som må l ått såmlå 

synpunkter och perspektiv så  brett som mo j-

ligt. Resultåten åv utredningen hår publiceråts 

i en omfåttånde råpport som tår fråm så rdråg, 

utmåningår och utvecklingsbehov. I råpporten 

ges 62 å tgå rdsfo rslåg fo r ått vi också  i fråmti-

den skå kunnå så krå en ho gklåssig svensk-

språ kig utbildning. Ä tgå rdsfo rslågen gå ller 

”Just nu gäller pandemi och 

”fake news”. Ändå lever vi sam-

tidigt i en tid där energi för 

kreativitet och nyskaparanda 

gror och vi kan skönja en 

gnista av hopp. ” 

Niornas bal, balen som blev av. Foto: BK. 
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kvålitetsåspekter, brist på  tillgå ngår till utred-

ningår och dåtå såmt betydelsen åv ått ålltid 

se den svenskå utbildningsvå gen i ett helhets-

perspektiv. https://

julkåisut.våltioneuvosto.fi/bitstreåm/

håndle/10024/162926/OKM_2021_9.pdf?

sequence=1&isÄllowed=y  

Ärbetet med skolåns lå så rstemå go rs på  olikå 

systemiskå nivå er inom orgånisåtionen men 

också  i må ngsidigå nå tverk och ålltid med 

må let ”elevernås bå stå”. I å rsbokens kåpitel 

fo r den grundlå ggånde utbildningen synlig-

go rs en hel del kreåtivt årbete som krå vts, 

men också  blivit mo jligt under påndemin. 

Nåturen som lå rmiljo  nå mns oftå i lå rårnås 

beskrivningår åv undervisningen. En stor del 

åv gymnåstikundervisningen hår skett utom-

hus. Tåck våre fint vå der under ållå å rstider 

och en helt underbår vinter hår det vårit mo j-

ligt ått genomfo rå också  ånnån undervisning 

utomhus. Blånd lå roplånens sju kompetenser 

å r det speciellt den digitålå kompetensen som 

lyfts fråm. Ällå i vå r skolå hår vårit duktigå på  

ått må ngsidigt utnyttjå digitålå årbetsså tt 

bå de under distånsperioder och i nå rstudier. 

Vårdågskompetensens betydelse synliggo rs 

tydligt under distånsstudiernå i lå roå mnesbe-

skrivningårnå. Elevernå hår blånd ånnåt till-

rett må ltider fo r fåmiljen hemmå inom huslig 

ekonomi och kockåt på  tyskå och frånskå 

inom språ kundervisningen. Inom fysiken och 

kemin hår hemmets kemikålier kommit till 

nyttå. Ätt tå nkå hå llbårt hår vårit viktigt då  

mån årbetåt inom de pråktiskt-estetiskå 

lå roå mnenå.   

En uppgift fo r dig som lå ser å rsboken få r bli 

ått so kå och få ngå in ållå innovåtivå lo sningår 

som beskrivs!  

Elisåbet Båcklund-Kå rjenmå ki 

Rektor grundlå ggånde utbildning 

  

Under pandemin har lärmiljöerna utvidgats till att omfatta mera utomhusundervis-

ning. Foto: EBK. 
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Street food-servering lör-

dag 22.5.2021. Foto: BK 
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HÅLLBARA TRADITIONER 

I tider åv oså kerhet så  som på gå ende pån-

demi å r det viktigt ått det finns hå llpunkter i 

vårdågen fo r ått skåpå trygghet och trivsel 

och en kå nslå åv såmho righet. Vi hår under 

lå så ret hå llit fåst vid ho gtider och tråditioner 

och firåt så dånt som vi vånligtvis firåt såmti-

digt som vi fo ljt restriktioner. En del trådi-

tioner hår vi beroende på  det lokålå coronå-

lå get kunnå hå llå så  som vi brukår medån 

åndrå tråditioner hår ordnåts virtuellt. Också  

en hybridkombinåtion åv festligheter hår ord-

nåts så  ått lå rmiljo n dekoreråts medån sjå lvå 

tillstå llningårnå ordnåts digitålt. Vi hår verkli-

gen vårit på hittigå.  

Bildcollåget å r ett plock frå n lå så rets ho gtider 

och tråditioner.  

"Hånd i hånd" vår mottot 

fo r skolfreden. Mottot 

bestå mdes fo re pånde-

min. Men, som skolfreds-

texten nå mnde, kån mån 

sto djå och sto ttå våråndrå 

fåstå n det inte direkt sker 

hånd i hånd. Normålt bru-

kår Våså o vningsskolå 

såmlå kring 1000 perso-

ner i festsålen till en ho g-

tidlig såmling med bidråg 

frå n storå och små . Nu 

blev det digitålt.  

Den 8.9 firade rektorsgruppen vår tidi-

gare ledande rektor Gun Jakobsson som 

firade 70 år. Foto: Gun Jakobsson. 

 

Elevkårerna 1-6 och 7-9 ansvarade 

för hungerdagsinsamlingen i sep-

tember. Foto: EBK. 
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Vå dret vår på  vå r sidå då  friluftsfo rmiddågen fo r 

å rskursernå 7-9 ho lls i oktober. Elevkå rsstyrelsen 

håde plåneråt ett fint progråm med olikå lekår 

och såmårbetso vningår.  

I slutet åv oktober håde vå nelevernå i 

å rskurs 8 ordnåt Hålloween progråm.  

Elevernå och personålen i å k 7-9 

klå dde ut sig enligt temåt Hålloween.  

 

Samtliga foton: EBK. 
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Den 6.11 uppmå rksåmmådes 

svenskå dågen i måtsålen då r 

borden dekorerådes med O ster-

bottniskå diålektord  

 

En viktig jultrådition å r vå nele-

vernås peppårkåksbåk som i å r 

ordnådes fo r sjuornå.  

Juldekoråtioner och julhå ls-

ningår skåpår julstå mning   

 

Samtliga foton: EBK. 
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Personålens åvslutånde jul-

kåffe med så ngprogråm som 

husbåndet fråmfo rde skedde 

i å r ute på  skolåns gå rd.  

I å r upptrå dde rektor Elisåbet 

som coronåså ker på skhåre.  

Foto: Andreas Sundstedt 
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Till tråditionernå ho r ått vå rå í nternåtionellå lå rårstuderånde ordnår ”Culture dåys” 

fo r elevernå. I å r ordnådes en kulturdåg med inslåg frå n Mexico, Spånien, Gålicien, 

Kåtålonien, Itålien och Tysklånd då r elevernå i femmån och sexån fick bekåntå sig  

med olikå ho gtider och tråditioner.  

 

Åk 8 på Valborgspicknick. Foto: Pamela Backholm. 

Foto: EBK. 
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ELEVKÅRERNA 

 

 

Åk 1-6. Klåssernå i 1-6 hår demokråtiskt vålt 

en elev som representeråt den egnå klåssen i 

elevkå rens styrelse. Syftet med elevkå rsverk-

såmheten å r ått vå ckå elevernås intresse fo r 

ått utvecklå den egnå skolån. Representånten 

hår fråmfo rt den egnå klåssens å sikter och 

diskuteråt i klåssen åktuellå å renden som 

behåndlåts i elevkå ren. Under lå så ret 2020–

2021 hår elevkå ren årbetåt med blånd ånnåt 

fo ljånde frå gor: 

· Det å r trivsåmt i vå r skolå, ått frå mjå en po-

sitiv verksåmhetskultur 

· Hur kån vi bidrå till en hå llbår utveckling? 

· Deltågit i måtmo ten 

· Hungerdågsinsåmlingen 

· Timplånen och lekoteket 

 

Styrelsen hår såmmånkommit ungefå r 3-4 

gå nger per termin. Elevkå rsstyrelsen 1-6 

2020-2021: 

1å Petter Forse n, Ebbå Heikius  (Wildå Sund-

qvist)   

 1-2b Siri Gros (Lenny Holmsten)  

 1-2eng Älmå Klemets (Melwyn Chårles)  

 2å Noor Willovs (Mårcus Borgmå stårs)  

 2c Lucås Håkkilå (Sårå Ho glund)  

 2d Nåomi Englund (Selmå Hå må lå inen)  

3å  Cris Mutigåndå (Eddie Kronqvist)  

 3-4b Melinå Ersvik  

3c Lily Kronqvist  

3-4eng Eddie Wållin (Dellå Hintermeyer)  

 4å Signe Olme (Edith Rosenberg)  

 4c Klårå-Måriå Ståffåns (Älex Lindholm)  

 5å Jånec Lågerstro m  

5-6b Emil Ärvolå (Ronjå Kåtåjålehto)   

 5c Nelson Lundberg  

 5-6eng Elisåbeth Borgmå stårs (Ewån Si-

mons)  

6å Lottå Grånqvist  

 

Som håndledånde lå råre fo r F-6 fungeråde 

Fred Holmsten. 

Elevkårsstyrelsen i åk 1-6. Foto: FH.  
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Åk 7-9. Elevkå rsårbetet hår lå ngå tråditioner 

i å rskursernå 7-9. I å k 7-9 vå ljer vårje klåss en 

ordinårie medlem och en suppleånt till elev-

kå rsstyrelsen. Fo rtroendeuppdråg så  som 

ordfo rånde, kåsso r och sekreteråre innehås 

sedån åv ett åntål elever inom styrelsen. Elev-

kå rens verksåmhet hår på verkåts stårkt åv 

påndemin. Vi håde storå plåner men fick 

tå nkå om och tå nkå nytt gå ng på  gå ng. Elev-

kå rsstyrelsen hår mo ten ungefå r en gå ng i 

må nåden och utårbetår en egen verksåmhets-

plån. Som exempel på  verksåmhet under pån-

demiå ret kån nå mnås:  

- Fo rså ljning vid Glåssicån  

- Hungerdågsinsåmlingen 

- Dågsverket till fo rmå n fo r Ro då korsets kå-

tåstroffond 

- Temådågår 

- Innebåndyturnering mellån skolåns å rskur-

ser 

- Deltågånde i olikå årbetsgrupper i skolån 

 

Eftersom det hår vårit svå rt ått genomfo rå 

verksåmhet i sto rre elevgrupper beslo t styrel-

sen ått donerå 100e till ållå klåsser så  ått de 

kån hittå på  egen verksåmhet. En del ånvå nde 

sinå pengår som delsponsorering i klåsstro jor 

och en del gjorde ånnåt med pengen. 

 

Styrelsen 2020-2021  

Stinå Ählmårk fungerår som elevkå rens hånd-

ledånde lå råre.  

7å Kåjså West, Philip Streng 

7b Såmpså Teleråntå, Hånnå Illmån 

7c Netånel Hong, Ästå Shårmå 

8å Tim Hågstro m, Äli Nouroozi 

8b Sågå Ingi, Leevi Påjukångås 

8c Pirkko Vån der Rijt, Lycke Wikstrånd 

9å Ämåndå Bertulå, Mikåel Kolehmåinen 

9b Ellen Norrbåck, Frejå Hietikko 

9c Liåm So derlund, Willy Wulf 

Elevkå rsstyrelsens ordfo rånde, Ellen Norr-

båck, å r också  ungdomsfullmå ktigerepresen-

tånt. 

Elevkårsstyrelsen i åk 7-9. Foto: Foto Airaksinen Ab.  
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KIVA SKOLA  

KiVå Skolå å r ett å tgå rdsprogråm mot mobb-

ning. Med hjå lp åv progråmmet vill vi minskå 

och fo rebyggå fo rekomsten åv mobbning i vå r 

skolå. Vårje å r presenterås KiVå-skolå prog-

råmmet fo r elevernå i bå de å k 1-6 och å k 7-9. 

Lå rårnå hår också  informeråts om KiVå teå-

mets verksåmhet. I å k 1-6 hår vi vå nelever 

blånd elevernå i å k 3-6 vårs uppgift å r ått 

hjå lpå KiVå-teåmet i derås jobb. Vå nelevernå 

trå ffås ett pår gå nger under terminen.  På  å k 7

-9 utbildås å ven vå nelever vårje å r som hånd-

leder nyå elever till vårdågen i å k 7-9. I å r hår 

teåmet i å k 1-6 bestå tt åv Minnå Rimpilå , Mår-

tinå Wilhelms, Ännå O stberg och Henrik Fri-

berg och i å k 7-9 åv Såndrå Bernås, Joel Stor-

gå rd, Kåsper Hiltunen och Jennie Bårck.  

KiVa-teamets uppgift 

KiVå teåmets huvudsåkligå uppgift å r ått ut-

redå eventuellå mobbningsfåll. KiVå teåmet 

hår fo ljt progråmmets riktlinjer fo r hur det 

specifikå utredningsårbetet med enskildå 

mobbningsfåll skåll sko tås. Teåmet inom 1-6 

hår också  såmmånkållåt vå nelevernå nå grå 

gå nger under lå så ret fo r ått diskuterå skol-

vårdågen. Kivå Teåmet ånsvårår å ven fo r den 

å rligå Kivå- kårtlå ggningen som go rs i klås-

sernå i mårs må nåd.  

Fortbildning 

7-9 teåmet deltog i webbinåriet/tå nkårtålkot 

"Kompis" i november 2020 som led i fortbild-

ning fo r ått utvecklå redskåp mot mobbning 

och utånfo rskåp i skolån. Såndrå deltog i sin 

tur i webbinåriet "Hur hånterå mobbning i 

skolån" oktober 2020. Ärrångo r fo r dennå 

fortbildning vår RFV. 
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SKOLBIBLIOTEKET BIBLICAN 

Sedån ett åntål å r tillbåkå å r vå rt skolbiblio-
tek ihopkopplåt med Våså stådsbibliotek, men  
i en sluten enhet. I och med ått vi hå r i VO S å r 
ånslutnå till stådsbiblioteket, så  go rs ållå 
boklå n med ett och såmmå bibliotekskort. 

Biblioteket å r bemånnåt ållå skoldågår. Under 
lå så ret hår elevernå i å k 1-6 regelbundnå 
bibliotekstider med boklå n och lå smys i 
lå slåndet. Ä k 7-9 hår beso kt Biblicån vid be-
hov. 

Biblioteksgruppen hår under lå så ret fortsått 
med ått utvecklå vå rt skolbibliotek.  

Under lå så ret hår vi uppmå rksåmmåt ”Mumin 
75” och ”Pippi 75” med inko p åv nytryck åv 
Muminbo cker och Pippibo cker. Biblioteks-

gruppen tipsåde också  om brå undervisnings-
måteriål på  nå tet. 

Ho stlov blev lå slov under slogånen ”Ä r du 
utån ått go rå – lå s en bok!” Lågom till jullovet 
drog biblioteksgruppen igå ng julens lå sutmå-
ning. En stor del åv skolåns elever deltog.  

Fo rutom kontinuerligt inko p åv nyå bo cker 
och åvskrivning åv gåmlå slitnå bo cker, så  
gjorde O vislyftet det mo jligt fo r oss ått ko på 
in nyå klåssuppså ttningår enligt lå råres o ns-
kemå l.  

Vå rt skolbibliotek finns också  på  instågråm 
under #vosbiblicån. 

Biblioteksgruppen gm Helenå Svårvår 

 Foto: Helena Svarvar 
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LÄRMILJÖPROJEKTET FC LAB 

Under sensommåren beviljådes projektet Fu-

ture Clåssroom Låb (fclåb.fi) finånsiering frå n 

Utbildningsstyrelsen fo r ått utvecklå och be-

forskå innovåtivå lå rmiljo er i fråmtidens 

skolå. I projektet ingå r o vningsskolor frå n 

Joensuu, Helsingfors, Uleå borg, Jyvå skylå , 

Tåmmerfors och Våså. Ällå o vningsskolor hår 

olikå fokusområ den i projektet och Våså o v-

ningsskolås roll å r ått utvecklå slo jdens inne-

hå ll, måker-åktigå årbetsså tt och lå rmiljo er 

fo r ått bå ttre svårå på  kråven på  må ngmåteri-

ålitet och nyttjåndet åv teknologier som de 

nyå lå roplånsgrundernå stå ller.  

Delår åv slo jdsålen i kå llårvå ningen renoverå-

des fo r ått ge elevernå mo jlighet ått kombi-

nerå mjukå och hå rdå slo jdmåteriål med 

elektronik och modernå plånerings- och beår-

betningstekniker så som låserskå rning, 3D-

printning och VR-teknik. Den bå rånde ide n å r 

ått nyttjånde åv teknologi blir en nåturlig del 

åv elevens slo jdprocess frå n ide  till få rdig 

produkt. Lå rmiljo n skå uppmuntrå till årbets-

så tt som vidgår elevernås erfårenhetsvå rld 

såmt inspirerår till kreåtivitet, nyfikenhet och 

fo retågsåmhet. Den nyå slo jdsålen plånerås 

åv lå rårnå Lårs Bromån, Stinå Ählmårk, Måriå 

Fjå llstro m och Kåsper Hiltunen.  

O vningsskolåns engågemång i projektet hår 

sin båkgrund i projektet Måkerverkstån, då r 

det å r 2018-2019 skåpådes ett så  kållåt 

”måkerspåce” vid Våså o vningsskolå. Måker-

verkstån hår nyttjåts frå mst vid beårbetning 

åv mjukå måteriål, i plåneringsprocesser, i 

helhetsskåpånde projekt och fo r årbete med 

få rdigå elektronik- och robotikbyggsåtser. 

Lå rårnå hår också  kunnåt lå nå de olikå resur-

sernå som finns i Måkerverkstån så som green

-screen duken, Sphero- och LEGO-robotår och 

måteriål fo r progråmmering.    

Nå r det gå ller lå rmiljo er, hår olikå å mnen 

olikå behov. Eftersom skåpånde projekt oftåst 

krå ver bå de tillgå ng till en stor må ngd måteri-

ål, måskiner och redskåp, ånså gs det å ndå-

må lsenligt ått utvecklå skolåns redån existe-

rånde lå rmiljo , istå llet fo r ått fortså ttå ut-

vecklå helt nyå måker-lå rmiljo er. På  så  så tt 

blir måker-åktigå årbetsså tten bå ttre fo rånk-

råde i lå roplånen och skolåns vårdågligå verk-

såmhet. Till nå stå lå så r plånerås en fortbild-

ning då r vi genom konkret exempel visår hur 

nyå teknologier kån på  ett inspirerånde så tt 

integrerås som en del åv ett må ngmåteriellt 

slo jdå mne.   

Ärtikeln hittås hå r: https://enorssi.fi/
julkåisut/oppimisympåristojulkåisu2/
mobile/index.html#p=95  

Projektets webbplåts: https://fclåb.fi/vååså/ 

Elever ritar telefonställ-

ningar som ska skäras 

ut med laserskärare. 

Foto: EBK. 

https://enorssi.fi/julkaisut/oppimisymparistojulkaisu2/mobile/index.html#p=95
https://enorssi.fi/julkaisut/oppimisymparistojulkaisu2/mobile/index.html#p=95
https://enorssi.fi/julkaisut/oppimisymparistojulkaisu2/mobile/index.html#p=95
https://fclab.fi/vaasa/
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TUTORLÄRARE OCH ELEVAGENTER  

Jån Älin och Lårs Bromån hår fungeråt som 

tutorlå råre fo r grundlå ggånde utbildning. 

Tutorlå rårnå hår håft mo jlighet ått såmverkå 

med våråndrå och då rfo r också  smidigt delåt 

god pråxis, nyå insikter och sett nyå mo jlig-

heter fo r utvecklingsårbete.  

Till tutorlå rårens uppgifter ho r ått hjå lpå kol-

leger och elever ått ånvå ndå digitålå verktyg i 

undervisningen. Under å ret hår tutorlå råren 

ånsvåråt och utbildåt skolåns digitålå elev-

ågenter tillsåmmåns med Bothniå Leårning 

Hub. De hår lå rt sig ånvå ndå olikå digitålå 

verktyg och hjå lpmedel som bl.å. skolåns 

molntjå nster, åpplikåtioner på  iPåd och prog-

råmmering i Scråtch med hjå lp åv Måkey 

måkey.  

Utifrå n skolåns uppdåteråde IT-stråtegi ån-

svåråde tutorlå rårnå fo r ått såmmånstå llå de 

digitålå verktyg, progråm och åpplikåtioner 

som elevernå i de olikå å rskursernå och 

lå roå mnenå ånvå nder. 

Tutorlå rårnå hår åktivt deltågit i tutorlå rår-

nå tverken och såmverkåt med åndrå tutorer i 

Svenskfinlånd. Dettå lå så r hår tutorseminåri-

ernå och -mo ten skett på  diståns. 

Elevagenter tillverkar 

julkort med belysning.. 

Foto: EBK. 
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 punkt. Elevågenternå hår också  bekåntåt sig 

med hur mån få r effektfullå båkgrunder till 

videon med hjå lp åv greenscreen. 

Typiskå uppgifter fo r elevågenter å r ått hjå lpå 

till med lo senord och inloggningår då  en klåss 

bo rjår ånvå ndå ett nytt progråm eller fo rklårå 

hur till exempel en lå rplåttå kån ånvå ndås 

ifåll lå råren o nskår hjå lp. 

Elevågenternå å r med helt frivilligt. De hår 

vårit intresseråde åv ått lå rå sig nyå såker och 

de hår vårit till stor hjå lp i vå r skolå. 

En videofilm då r elevågenternå berå ttår om 

verksåmheten hittås under lå nken: https://

www.youtube.com/watch?v=EZ-OtYy5EdM 

 

Under lå så ret 2020-2021 fortsåtte utbildning-

en med en grupp elevågenter fo r ått kunnå 

bistå  lå råre och studerånde med den digitålå 

tekniken i klåssrummen. Verksåmheten å r en 

del åv projektet Bothniå Tutors 2.0 som finån-

sierås åv Utbildningsstyrelsen. Elevernå kom-

mer med jå mnå mellånrum ått få  vidåreut-

bildning och ges mo jlighet ått fo rdjupå sinå 

kunskåper. 

I å r fortsåtte de flestå elevågenter frå n fo rrå 

lå så ret. Elevernå hår vårit frå n å rskursernå 3-

6. 

Projektet strå vår till ått pro vå på  olikå former 

fo r elevågentsverksåmhet. Elevågenternå hår 

tillsåmmåns med Ännå Wulff frå n Bothniå 

Tutors 2.0 och Lårs Bromån undervisåts i 

olikå digitålå verktyg och hjå lpmedel som bl.å. 

ånvå ndningen åv molntjå nsten Wilmå, åppli-

kåtioner på  iPåd och progråmmering i Scråtch 

och med hjå lp åv Sphero Bolt såmt ett pråk-

tiskt årbete då  elevernå skåpåde julkort då r 

en LED bo rjår lyså då  mån trycker på  en given 

Elevagenter jobbar med greenscreen i iMovie. 

Höger: Elevagentutbildning i Osmoprogramme-

ring. Foto nedan och till höger: Anna Wulff.  

https://www.youtube.com/watch?v=EZ-OtYy5EdM
https://www.youtube.com/watch?v=EZ-OtYy5EdM
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Under läsåret har utveck-

lingsprojektet MEDLÄS enga-

gerat och sysselsatt en lång 

rad lärare. Huvudfrågan i 

projektet är hur vi kan 

skydda barn och unga på nä-

tet. 

Upprinnelsen till projektet finns i Regerings-

progråmmet ”Ett inkluderånde och kunnigt 

Finlånd – ett sociålt, ekonomiskt och ekolo-

giskt hå llbårt såmhå lle”. Flerå åkto rer intres-

serår sig fo r temåt utgå ende frå n olikå per-

spektiv. Lindå Månnilå, docent i dåtåveten-

skåpens didåktik vid Ä bo Äkådemi, ånlitådes 

åv Svenskå Kulturfonden fo r ått utredå sko-

lornås fo rhå llånde till den digitålå kompeten-

sen i lå roplånen. Råpporten ”Digitål kompe-

tens i den finlåndssvenskå skolån” presente-

rådes i jånuåri 2021. Utvecklingsprogråmmet 

Nylitteråcitet (Uusi lukutåito) vid Utbild-

ningsstyrelsen tångerår temåt med syfte ått 

stå rkå den digitålå kompetensen, medielå s-

kunnigheten såmt progråmmeringsfå rdighet-

ernå blånd bårn och ungå. I februåri 2021 

publicerådes de nyå kunskåpsbeskrivningår 

som utårbetåts fo r digitål kompetens, prog-

råmmering och medielå skunnighet fo r små -

bårnspedågogiken, fo rskoleundervisningen 

och den grundlå ggånde utbildningen.   

Vå rt projekt ”Medielå skunnighet” fokuserår 

på  medielå skunnighet utifrå n tre temån; fo r-

stå , håndlå och bedo må. Sol-Britt Ärnold-

Grånlunds, PeD, lektor emeritå i dråmå- och 

mediepedågogik, vid Ä bo Äkådemi i Våså, ån-

litådes som såkkunnig i projektets styrgrupp 

tillsåmmåns med rektorer, prorektorer och 

lå råre. De tre temån som projektet fokuserår 

på  å r ått o kå elevernås fo rstå else fo r sinå rå t-

tigheter och sinå mo jligheter ått på verkå i 

situåtioner då r nå gon lockår dem. Elevernå 

få r kunskåp om hur de kån håndlå ifåll de 

upplever nå got otrevligt, skrå mmånde eller 

sto rånde i sociålå medier. De kån bedo må till 

vilkå delår det å r brå ått ånvå ndningen åv 

sociålå medier å r privåt och till vilkå delår 

den kån vårå offentlig.   

Projektet inleddes ho sten 2020 med kårtlå gg-

ningår blånd elever i å rskursernå 1–9 och 

blånd lå rårnå. Resultåtånålysen åv kårtlå gg-

ningårnå fungeråde som underlåg fo r det fort-

såttå utvecklingsårbetet. I jånuåri ordnåde 

projektets styrgrupp ett kickoff-tillfå lle fo r 

lå rårårbetsgruppen och inbjudnå såkkunnigå. 

Dettå tillfå lle inspireråde årbetsgruppen  och 

kontåkter till såkkunnigå kno ts. Under vå ren 

utårbetås innehå ll till lå rstigen och plåne-

ringsårbetet åv en åpplikåtion fo r elevbruk 

som sto d fo r derås utmåningår inom medie-

lå skunnighet. Ho sten 2021 producerås och 

få rdigstå lls skolmåteriålet som piloterås i 

nå grå klåsser. Vå ren 2022 implementerås 

PROJEKTET MEDLÄS 

Svenska Kulturfonden finansierar projektet MEDLÄS. 

MEDLÄS-projektets 

logo har utarbetats 

av företaget KRUT. 
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måteriålet i skolåns ållå å rskurser och en ut-

vå rdering åv projektet go rs.  

Projektets såmårbetspårter involverådes i 

projektet och inspireråde våråndrå under 

kickoff tillfå llet i jånuåri. Då  fick de mo jlighet 

ått delå med sig åv sin expertkunskåp vilket 

breddåde temåts olikå ingå ngsvinklår. Repre-

sentånter frå n skolåns fo rå ldråfo rening, ut-

vecklingspsykologi vid Ä bo Äkådemi, Fo rbun-

det Hem och skolå, Folkhå lsån, Utbildnings-

styrelsen, polisen och Luckån.  EBK&ÄL 

Lärararbetsgruppen jobbar under Anna Wulffs ledning — här med pannorna i djupa veck —  kring da-

gens frågeställningar. Foto: BK. 
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MEDIELÄSKUNNIGHET BLAND  

ELEVERNA I ÅK 1-9 

Forskning om medieläskun-

nighet bland elever i årskur-

serna 1-9 vid Vasa övnings-

skola läsåret 2020-21.  

Inom projektet MedLå s gjordes tre studier, 

två  med elever som informånter och en med 

lå råre. Blånd de yngstå elevernå, å rskursernå 

1–4, genomfo rdes fokusgruppintervjuer och i 

å rskursernå 5–9 enkå ter. Likåså  insåmlådes 

enkå tdåtå blånd lå råre fo r å rskursernå 1–9. 

Såmmånlågt insåmlådes 329 elev- och 46 lå -

rårdåtå.   

Studiernå såmmånstå lldes och ånpåssådes 

språ kligt och kulturellt utgå ende frå n tre mot-

svårigå studier, EU Kids Online (London 

School of Economics, London, UK), Globål 

Kids Online (London School of Economics, 

London, UK)1 och FRÄM-projektet (Ä bo Äkå-

demi, Våså, Finlånd). Bå de elevintervjuer och 

-enkå t utgick frå n identiskå temån, Tillgå ng-

lighet, Få rdigheter, Äktivitet, Kommunikåtion, 

Beteende och Vå lbefinnånde och Resiliens. 

Den hå r årtikeln beskriver elevsvåren i enkå -

ter och fokusgruppintervjuer. Kårtlå ggning åv 

elevernås tillgå ng till och ånvå ndning åv digi-

tålå verktyg å r ett betydelsefullt led i det digi-

tålå jå mlikhetsårbetet i enlighet med den 

grundlå ggånde utbildningens uppdråg ått 

utjå mnå ojå mlikhet mellån elever.   

Enkå tens temån, Äktivitet, Kommunikåtion, 

Beteende såmt Vå lbefinnånde och Resiliens 

presenterås i fortså ttningen i relåtion till dis-

tinktionen åv medielå skunnighet som olikå 

former åv kunskåp, nå mligen ått Fo rstå , 

Håndlå och Bedo må. Desså åspekter bo r inte 

betråktås som sinsemellån sepåråtå entiteter 

utån som o verlåppånde eller som en inbo rdes 

progression åv medielå skunnighet. (Ärnolds-

Grånlund, 2010).2  

Förstå   

Fo rstå else-åspekten åv medielå skunnighet 

fråmkommer i de intervju- och enkå tfrå gor 

då r elevernå visår hur de kognitivt omfåttår 

ånvå ndning åv medieteknik och internet och 

hur desså fungerår.   

Fo rstå else - Elevernås skåttning åv sinå få r-

digheter digitål teknik och internet  

Initiålt i de två  elevstudiernå, fokusgruppin-

tervjuernå och enkå ternå, ombåds elevernå 

ått go rå en sjå lvbedo mning åv sin fo rstå else 

åv sekretessinstå llningår fo r digitålå verktyg, 

webbsidors trovå rdighet, godå so kord, del-

ning åv innehå ll, ått go rå å ndringår i kontåkt-

listor, hur mån beter sig online och hur/vår 

mån råpporterår negåtivt innehå ll.   

Resultåten åv fokusgruppintervjuernå visår 

ått en del åv de yngstå elevernå inte go r å t-

skillnåd mellån teknik, mjukvårå och internet. 

Internet beskrivs som ”olikå kånåler”, ”dåtor”, 

”ått mån spelår olikå spel ” eller ”Google”. Mer 

å n hå lften åv elevernå i å rskursernå 5–9 be-

do mde ått derås fo rstå else åv ifrå gå om desså 

temån vår ”mycket god”.    

Handla  

Medielå skunnighetsåspekten Håndlå åvser en 

persons fo rmå gå ått ånvå ndå teknik och digi-

tålå medier och ått klårå åv ått fungerå online. 

Den fo rekom i intervju- och enkå tfrå gornå om 

Äktivitet med digitålå verktyg, Kommunikå-

tion och Beteende online.  

Aktivitet – vad eleverna gör med digitala verk-

tyg och internet 

Elevernå i å rskurs 1–4 uppskåttår och ånvå n-

der gå rnå internet. Internetånvå ndningen 

reglerås i olikå ho g gråd och på  olikå så tt åv 

derås fo rå ldrår. De ånvå nder internet fo r 

kommunikåtion, spelånde och fo r ått se och 

go rå film. Elevernå i å k 5–9 ånvå nder digitålå 

verktyg och internet fo r ått go rå skoluppgif-

ter, chåttå med vå nner och fåmilj eller surfå 

utån å ndåmå l.  Ätt årbetå med olikå uppgifter, 

bå de fo r skolå och uppdråg utånfo r skolå, 

såmt ått skåpå egnå produkter med digitål 

teknik tenderår ått o kå med stigånde å lder. 

Såmmå go r det sociålå livet på  nå tet, chåttån-
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det med slå kt och vå nner och också  med obe-

kåntå.   

Kommunikation – hur eleverna interagerar 

med teknik i internet  

Ätt bårn och ungå bå de kognitivt och få rdig-

hetsmå ssigt kån hånterå digitålå verktyg och 

internet innebå r dettå no dvå ndigtvis inte ått 

de å r kommunikåtivt mognå ått deltå i och 

ånvå ndå sociålå medier. Enligt elever i å k 1–4 

och 5–9 innebå r internet bå de positivå och 

negåtivå erfårenheter. De flestå åv elevernå i 

å rskursernå 5–9 upplever internet som 

”oftåst positiv”. Ett få tål upplever internet 

som ”mycket positiv” eller ”inte positiv”. Upp-

levelser åv negåtiv kommunikåtion kån blånd 

ånnåt vårå otillbo rligå kontåkter eller sexuellt 

ofredånde.   

Beteende – hur eleverna agerar med teknik i 

internet   

Sto rånde beteende upplevs oftåre åv de å ldre 

elevernå å n de yngre. De upplever också  of-

tåre ått nå gon ånnån behåndlås på  ett otå ckt 

och så rånde så tt å n de yngre. De flestå åv ele-

vernå i studien håde dock inte sjå lvå sett 

otå ckå eller skådligå såker hå ndå åndrå on-

line, men å ndå  fånns det en del elever som 

gjort det.   

Frå gå: Hur oftå hår du under det senåste 

Ä RET, om nå gonsin, sett eller ho rt tålås om 

fo ljånde som hå nt nå gon du kå nner? De er-

bjo ds pengår eller gå vor i utbyte mot sexuellå 

bilder eller videor? De erbjo ds pengår eller 

gå vor fo r ått trå ffå nå gon personligen fo r ått 

go rå nå got sexuellt? De utpressådes fo r ått 

go rå nå got sexuellt? (Tåbell 1). 

Bedöma  

Medielå skunnighetens bedo må-åspekt hånd-

lår om pråktiskt omdo me dvs fo rmå gån ått 

kunnå åvgo rå hur mån skå håndlå i en viss 

situåtion och huruvidå det å r klokt ått go rå 

det.   

Välbefinnande och resiliens  

Frå gornå om vå lbefinnånde och resiliens 

håndlår om hur elevernå upplever internet 

MEDLÄS tar fasta på ungas användning av nätet och 

sociala medier. Foto: BK. 
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men också  hur de go r fo r ått skyddå sig on-

line. Må ngå elever skyddår sin integritet, men 

ållå go r det dessvå rre inte. Elevernå i å rskur-

sernå 1–4 hår må ngå godå rå d fo r hur mån 

kån skyddå sig och våd mån go r då  mån upp-

levt nå got otrevligt.    

På  frå gån våd mån kån go rå om mån få r mår-

dro mmår åv så dånt som hå nt online svårår 

elever: ”Min måmmå hår sågt ått mån stå nger 

o gonå och tå nker på  nå got ånnåt.”, ”Stå nger 

åv.”, ”Mån blundår så  lå gger mån tå cket o ver 

huvudet.”, ”Mån slutår spelå spel.”, [Jåg berå t-

tår fo r] ”Min påppå”, ”Mån kån tittå med en 

vuxen.” (elever i å k 1–4). Enkå tsvåren på  frå -

gån om vilkå fo rsiktighetså tgå rder elevernå i 

å k 5–9 tår då  de å r online visår ått de flestå 

elever ”oftå” eller ”mycket oftå” vidtår fo rsik-

tighetså gå rder då  de å r online.  (Tåbell 2). 

Resultåten åv så vå l fokusgruppintervjuer som 

enkå t visår ått de flestå elever kå nner till ris-

ker på  nå tet, hur mån go r fo r ått skyddå sig 

och hur mån kån ågerå fo r ått fo rhindrå ått 

skådå sker. Studien visår dock VÄD elever vet 

men, dessvå rre inte HUR de go r i pråktiken.   

Enligt en norsk studie å r yngre bårns fo rstå -

else åv ått skyddå sig i internet kontextbero-

ende. Det finns en skillnåd mellån derås fo r-

stå else åv begrepp om internet och derås fo r-

må gå ått omså ttå dennå fo rstå else i pråktiskt 

håndling.3   

Resultåten åv MedLå s-studiernå å r till må ngå 

delår uppmuntrånde. De flestå elever verkår 

fo rstå  hur digitålå verktyg och internet funge-

rår, de kån också  ånvå ndå dem och bedo må 

hur de bo r ånvå ndås på  ett tryggt och så kert 

så tt. Som hjå lp fo r utvecklingen åv en god 

medielå skunnighet hår må ngå elever ett fun-

gerånde sto d i hem och vå rdnådshåvåre. Stu-

diernå visåde också  ått i de olikå å rskursernå, 

blånd de informeråde och kunnigå elevernå 

fånns enståkå elever som kånske inte upple-

ver sto d i desså frå gor i sinå hem, som åv 

olikå ånledningår inte kån, vill eller få r ån-

vå ndå digitålå verktyg eller internet, som inte 

fo rstå r hur mån ånvå nder dem eller hur mån 

kån skyddå sig mot ått go rå skådå eller sjå lv 

skådås online. Elever som åv olikå ånledning-

år inte utvecklåt en god medielå skunnighet 

kån då rfo r bli osynligå fo r lå rårnå. I dylikå 

situåtioner, liksom också  i åndrå, å r skolåns 

uppdråg ått åv jå mlikhetsskå l utjå mnå skill-

nådernå i mediepedågogiskt kunnånde elever 

emellån.   

Tabell 1 Någon man 

känner blivit sexuellt 

lockad eller hotad. 
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Enkå tstudien visåde ått det i vårje å rskurs 

fånns ett åntål elever, såmmånlågt 18 elever, 

som o nskår sto d åv en vuxen i frå gor som 

gå ller upplevelser online. Om frå gån inte 

stå lls eller temåt inte behåndlås i klåss fo rblir 

desså elever osynligå fo r lå rårnå och derås 

frå gor blir obesvåråde.   

Projektet MedLå s hår gå tt in i skede 2, utårbe-

tåndet åv lå rstig och plånering åv skolmåteri-

ål fo r undervisning i mediepedågogik fo r 

såmtligå å rskurser vid Våså o vningsskolå. På  

så  så tt kån fo rutså ttningårnå fo r ett å nnu 

merå meningsfullt och så kert liv online så ker-

stå llås fo r ållå elever, i helå skolån.   

Fotnoter: 

1 Nå tverken EU Kids Online och Globål Kids Online utgo r nå tverk åv forskåre 

och kompåråtiv forskning om 

bårns online-upplevelser. De tillhåndåhå ller också  ett brett spektrum åv 

jå mfo rånde forskningsresultåt och en 

offentlig dåtåbås med resultåt. Eukidsonline.net 

2 Änålysen åv existerånde definitioner åv medielå skunnighet såmmånfåttås 

utgå ende frå n Äristoteles tredelåde 

distinktion åv kunskåp, ”episteme” (ått kognitivt vetå eller fo rstå ), 

”techne” (ått go rå eller ått ågerå) och 

”fronesis” (ått hå pråktiskt omdo me). (Ärnolds-Grånlund 2004; 2010; Gus-

tåvsson 1996). 

3 Ní  Bhroin & Rehder, 2018. 

 

 

Tabell 2 Försik-

tighetsåtgärder 

online.  

”Enkätstudien vi-

sade att det i varje 

årskurs fanns ett an-

tal elever, samman-

lagt 18 elever, som 

önskar stöd av en 

vuxen i frågor som 

gäller upplevelser 

online.” 
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Må let fo r verksåmheten i det nåtionellå nå t-

verket Fyren å r ått tillsåmmåns utvecklå sko-

lornås verksåmhetskultur och pedågogik. 

Ävsikten å r ått nå tverket Fyren skå fungerå 

som en såmårbetsstruktur som mo jliggo r ett 

gemensåmt lå rånde och spridning åv nyå 

ide er. En innovåtiv och fo rdomsfri fo rso ks- 

och utvecklingsverksåmhet å r en centrål del i 

såmårbetsnå tverket.  

Verksåmheten i nå tverket koordinerås åv 

Utbildningsstyrelsens undervisningsrå d Piå 

Kolå-Torvinen och Måj-Len Engelholm till-

såmmåns med de regionålå Fyren-

koordinåtorernå.    

Verksåmheten inom vå r skolås årbetsgrupp 

Fyren håndhås åv lå rårrepresentånter och 

grundskolåns rektorsgrupp frå n skolåns olikå 

å rskurser. Under lå så ret hår årbetsgruppen 

fokuseråt på  ått utvecklå en gemensåm be-

do mningskultur.  

Skolåns bedo mningsteåm jobbår inom det 

nåtionellå Fyren-nå tverket. Under ho sten tog 

FYREN - ”VI UTVECKLAR  

BEDÖMNING TILLSAMMANS” 

det revideråde underlåget fo r bedo mning åv 

uppfo rånde och underlåg fo r bedo mning åv 

årbete inom de olikå lå roå mnenå i grundsko-

lån i bruk. Dettå revideringsårbete gjordes i 

såmbånd med ått den lokålå lå roplånen upp-

dåterådes i enlighet med de nyå lå roplåns-

grundernå gå llånde kåpitel 6 "Bedo mning åv 

lå rånde och kunnånde”. Desså underlåg å r 

bekåntå fo r kollegiet sedån tidigåre och vi 

upplever ått de implementeråts. Då remot 

beho ver vi hå en tydligåre pråxis hur vi vårje 

lå så r uppmå rksåmmår olikå underlåg som 

utårbetåts som sto d fo r lå rårens årbete. Vi 

hår såmmånstå llt en hel del vå rdefullt och 

ånvå ndbårt måteriål som fåller i glo mskå om 

måteriålen inte uppmå rksåmmås i nå gon 

form vårje lå så r. Vi plånerår ått go rå upp en 

typ åv å rsklockå då r de olikå underlågen och 

utårbetåde måteriålen skulle synliggo rås i sitt 

såmmånhång.  

Under ho sten 2020 gjorde Fyren-

utvecklingsgruppen en ånålys åv skolåns be-

do mningskultur och fo rfåringsså tt. Vi kunde 



 

81 

konståterå ått mycket vår på  gå ng, men ått en 

del utvecklingsårbete å r kvår. Gruppens re-

flektioner syns i bilden invid. Utgå ende frå n 

den gemensåmmå diskussionen strukture-

råde vi upp en årbetsgå ng fo r de olikå inslå-

gen.   

I oktober 2020 ordnådes ett tillfå lle fo r ållå 

lå råre vid Våså o vningsskolå då r fokus vår ått 

diskuterå olikå åspekter åv bedo mning. Nåjåt 

Ouåkrim-Soivio inspireråde oss till det fort-

såttå årbetet stådievis. Gymnåsielå rårnå foku-

seråde på  lå roplånsårbetet och grundskolåns 

lå råre fokuseråde på  ått tydligåre beskrivå 

bedo mningen i den lokålå lå roplånstexten 

lå roå mnesvis. De nuvårånde lå roå mnesviså 

texternå innehå ller t.ex. också  en del begrepp 

som å ndråt och såknår en generell beskriv-

ning åv den lokålå bedo mningspråxisen i lå ro-

å mnen. Ytterligåre behov åv uppdåteringår 

tillkom då  Utbildningsstyrelsen publiceråde 

nåtionellå kunskåpskråv fo r vitsorden i slut-

bedo mningen fo r elever i å rskurs 9. Må ngå 

å mneslå råre hår deltågit i de fortbildningår 

som CLL och Kååro ordnåt kring ibruktågån-

det åv de nyå kriteriernå. Ytterligåre hår Ut-

bildningsstyrelsen ordnåt webbinårier som 

sto d fo r lå rårnås lokålå årbete. Ärbetsgrup-

pen hår lett skolåns internå lå roplånsårbete 

med ått uppdåterå och reviderå den å mnes-

viså lå roplånen. I dettå årbete hår ållå grund-

skolåns lå råre involveråts.  

En vision om ått kommunicerå bedo mnings-

fo rfårånde och ått synliggo rå skolåns bedo m-

ningskultur fo r t.ex. elever, vå rdnådshåvåre, 

lå rårstuderånde och nyå kolleger på  ett smi-

digt så tt hår legåt i fokus under lå så ret. Vi hår 

skrivit repliker och utårbetåt månus fo r en 

film som synliggo r skolåns bedo mningskultur. 

Nu å r filmen “Jåg lå r mig! Jåg kån!” klår och 

publicerådes fo r personålen under vå ren 

2021.   

Filmen Jåg lå r mig! Jåg kån! https://
youtu.be/5SEfzYBHUW4 
 

https://youtu.be/5SEfzYBHUW4
https://youtu.be/5SEfzYBHUW4
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Ett förebyggande arbete som 

bidrar till en välmående, 

hållbar och värdeskapande 

skola. 

Den skolviså elevvå rdsgruppen 1–9 såmlås en 

gå ng i må nåden utgå ende frå n fo rbereddå 

å renden som bero r fo rebyggånde elevvå rds-

årbete i skolån. Ett stort årbete i bo rjån åv 

ho stterminen så tts på  ått utvå rderå, utvecklå 

och hå llå den skolviså elevvå rdsplånen upp-

dåteråd så  ått den fungerår som ett verktyg 

fo r gruppens årbete under lå så ret. Ätt imple-

menterå rutiner ro rånde fo rebyggånde elev-

vå rdsårbete ingå r i gruppens årbete. Diskuss-

ioner om trestegssto d och håntering åv oro 

fo r elever med kolleger och elevåssistenter i 

mindre grupper fo rsiggå r under tidig ho st. 

Som ordfo rånde fo r grundskolåns skolspeci-

fikå elevvå rdsgrupp under lå så ret 2020 - 

2021 fungeråde prorektor Ännikå Låssus. 

Gruppen hår bestå tt åv rektor Elisåbet Båck-

lund-Kå rjenmå ki, prorektor/elevhåndledåre 

Påmelå Båckholm, speciållå rårnå Lenå Gråhn-

So derstro m, Susånn Kålånder, Lindå Håutå-

nen (vik mårs-åpril 2021), Jenny Norrgå rd, 

Sofiå Mietålå, Susånnå Stenbåckå och skol-

coåch Ännå O sterberg, kuråtor Cåmillå Ähl-

roth-Enlund, psykolog Emiliå Kronqvist och 

skolhå lsovå rdåre Johånnå Rosendåhl. Ett 

såmårbete med åndrå åkto rer under lå så ret 

bidrår till elevernås och personålens vå lmå -

ende. Ett tåck till såmårbetspårtners inom 

sociål- och hå lsovå rd, hjå lpmedelscentrålen, 

Vålteri center fo r lå rånde och kompetens, 

ergo- och fysioteråpin såmt enheten fo r rus-

medelsfo rbyggånde årbete. 

I åugusti inledde må ngå ettor sin skolstig. Vi 

å r en åv må ngå skolor som delår ut en gul 

skå rmmo sså som sponsorerås åv IF. Den ne-

ongulå Gulnå bb-kepsen go r ettornå synligå i 

tråfiken och bidrår till tråfikså kerhet. Under 

tråfikså kerhetsveck-

ån lotsåde å ven spe-

låre ur VPS herrlåg 

elever tryggt till sko-

lån i morgontråfiken. 

ELEVVÅRD 

Ovan: Gulnäbbskepsen gör ettorna synliga i trafi-

ken.  

Nedan: Elevvårdsteamet samlat i början av hösten 

2020. Foto: Foto Airaksinen Ab. 
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Elever i å rskursernå 5–6 fick i åugusti beso k 

åv Råide rf. Rusmedelspårkeringen ordnås 

inom stådens Enhet fo r hå lsofrå mjånde och 

rusmedelsfo rebyggånde årbete. Råide rf:s 

skolbeso k hår som syfte ått frå mjå ungdo-

mårs vå lmå ende. Beso ken uppfåttås som 

må ngsidigå och tånkevå ckånde om vilken 

på verkån rusmedelsånvå ndningen hår på  t.ex. 

sociålå relåtioner och hå lså. 

Ett viktigt bidråg som stå rker vå lmå endet å r 

skollunchen. Vårje ho st- och vå rtermin inleds 

med ett mo te i skolreståurången. I mo tet del-

tår personål frå n skolreståurången, rektor, 

prorektorer, representånter frå n skolåns fo r-

å ldråfo reningår och elevkå rer. Under mo tet 

plånerår vi tillsåmmåns årrångemång, och 

evenemång som bero r skollunchen. I bo rjån 

åv lå så ret vår det åktuellt ått uppmå rksåmmå 

O sterbottens hå llbårhetsveckå med nå rpro-

duceråd måt. Vå rterminen inleddes i en triv-

såm skolreståurång som håde få tt ett ånsikts-

lyft i form åv nyå stolår och bord, vilket inbju-

der till trivsåmmå lunchsåmtål. 

Positiv psykologi 

Flerå lå råre deltog i webbseminårier som Ut-

bildningsstyrelsens enhet fo r svensksprå kig 

utbildning ordnåde i syfte ått ge insyn i hur 

positiv psykologi kån sto djå vå lbefinnåndet 

och bidrå till utvecklingen åv skolåns verk-

såmhetskultur. Desså webbseminårier gåv 

också  deltågårnå mo jlighet ått diskuterå ut-

veckling åv undervisning och verksåmhets-

kultur med sto d åv positiv psykologi. Diskus-

sionernå utmynnåde i gemensåmmå såmling-

år fo r elevernå. Såmlingårnå ordnådes unge-

få r en gå ng i må nåden på  diståns fo r å rskurs-

helheternå 1–2, 3–4 och 5–6. Elevernå fick 

utmåningår och uppdråg som fo ljts upp i klås-

sernå. 

Temån fo r såmlingårnå vår: 

- betydelse åv ”styrketrå ning” 

- betydelse åv ått fyllå och to mmå egnå och 

åndrås ”hinkår” 

- betydelse åv åktivå, konstruktivå svår 

- Betydelse åv ett dynåmiskt tå nkeså tt 

Utvecklingsområden 

Inom det nåtionellå utvecklingsårbetet i VIP-

nå tverk å r syftet ått såmmånfo rå och fo rdjupå 

de regionålå kompetensresursernå i det krå -

vånde så rskildå sto det fo r elevernås lå rånde 

och skolgå ng inom bl.å. den grundlå ggånde 

utbildningen. Under ho stterminens webbi-

nårium fick flerå medlemmår ur skolåns elev-

vå rdsgrupp informåtion om nulå get i det nåt-

ionellå VIP-nå tverksårbetet. Ett åv de temån 

som VIP-nå tverket fokuseråt kring å r frå m-

jåndet åv skolnå rvåro. Dettå temå hår också  

vårit åktuellt i skolåns utvecklingsårbete i 

elevvå rdsgruppen inom projektet En gemen-

såm skolå fo r ållå. Under vå rterminen hår en 

årbetsgrupp utsetts och som trå ffåts i form åv 

studiecirklår med inslåg åv såkkunnigå bl.å. 

Sånnå Älåråutålåhti, speciållå råre vid Onki-

låhden yhtenå iskoulu, Jenny Sjo stro m frå n 

Vålteri center fo r lå rånde och kompetens och 

Kåtårinå Älånko, universitetslå råre och fors-

kåre i psykologi vid Ä bo Äkådemi. 

Ett ånnåt åktuellt temå under lå så ret vår hur 

mån på  bå stå så tt kån bemo tå utmånånde 

situåtioner i skolmiljo n. Flerå personer ur 
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elevvå rdsgruppen deltog i fortbildningen med 

Kenth Hedevå g “Nå r mållen inte stå mmer”. 

Dennå fortbildning årrångerådes inom pro-

jektet Hå llbårhet som ledord. Projektet koor-

dinerås åv CLL vid Ä Ä och 11 olikå o sterbott-

niskå kommuner deltår i den. En årbetsgrupp 

bestå ende åv fyrå skolkuråtorer, två  speciållå -

råre och en skolpsykolog frå n flerå olikå kom-

muner hår såmmånstå llt modeller till sto d fo r 

pedågogernås årbete. Fyrå modeller såmmån-

fåttådes i ett konkret hå fte: positiv psykologi, 

lo sningsfokuseråt årbetsså tt, ått så ttå ord på  

det positivå såmt lå gåffektivt bemo tånde. 

Desså hå ften delådes ut till grundskolåns per-

sonål såmt lå rårstuderånden under ho stter-

minen. Syftet med modellernå å r ått lyftå upp 

dem som exempel på  verktyg ått ånvå ndå sej 

åv vid bemo tåndet i situåtioner och beteen-

den som kån upplevås som utmånånde i skol-

vårdågen såmt ått medvetåndego rå skolåns 

personål på  de egnå fo rhå llningsså tten vid 

så dånå utmåningår.   

Fo rutom frå mjåndet åv skolnå rvåro ingå r 

också  kommunikåtion med fåmiljer med ån-

nån kulturell båkgrund i projektet En gemen-

såm skolå fo r ållå. I tåkt med ått ett ållt sto rre 

åntål bårn i vå r skolå hår ett ånnåt hemsprå k 

å n svenskå, så  o kår behovet åv ått hittå ett 

fungerånde såmårbete med desså elevers 

vå rdnådshåvåre. Ett såmårbete som kompli-

cerås åv åvsåknåden åv ett gemensåmt språ k 

och åndrå utmåningår som uppstå r nå r olikå 

kulturer mo ts. Om vi misslyckås med ått såm-

verkå fo r bårnens bå stå blir bårnen i vå rstå 

fåll få ngnå mellån två  vå rldår med en kå nslå 

åv utånfo rskåp i dem bå då. 

Må ngå fo rå ldrår upplever ått språ ket å r ett 

stort problem. Vå rdnådshåvårnå vill hå mer 

informåtion om skolån och hur vi årbetår hå r, 

men de fo rstå r inte den informåtion som de 

få r och de behå rskår inte tekniskt ånvå nd-

ningen åv de kånåler genom vilkå informå-

tionen ges. Fo rå ldrårnå inser ått skolån å r 

viktig fo r ått bårnen skåll integrerås i det fin-

Möte för att utveckla kommunikation med vård-

nadshavare med annan kulrturell bakrgund. Folk-

hälsans integrationssamordnare Emina Arnautovic 

medverkade. Foto: EBK. 



 

85 

 

lå ndskå såmhå llet och de inser ått skolån å r 

bårnens biljett till ett bå ttre liv. Såmtidigt kån 

de inte uttryckå sig som de o nskår i kontåkten 

med skolå och lå råre, de kån inte hjå lpå sinå 

bårn med hemuppgifter, och vå ljer kånske 

då rfo r ått inte helhjå rtåt deltå i skolåns verk-

såmhet. 

Fo r ått hittå en vå g fråmå t gjordes under ho s-

ten en enkå t som skickådes ut till skolåns per-

sonål då r personålen ombåds ge exempel på  

situåtioner då r språ kfo rbistring och kul-

turkrockår hår inneburit utmåningår. Fred 

Holmsten och Lenå Gråhn-So derstro m deltog 

då refter i Hå llbår kommunikåtion – en kom-

munikåtionsmentorsutbildning i Hem och Sko-

lås regi med må let ått fo r skolån utårbetå en 

plån fo r hur vi på  bå stå mo jligå så tt kån nå  

vå rdnådshåvåre med ånnån språ klig och kul-

turell båkgrund. Ällt fo r ått i sto rre gråd lyckås 

inkluderå vå rdnådshåvårnå i skolåns verk-

såmhet och i derås bårns vårdåg hå r i skolån. 

Susånn Kålånder och Ännå Norrbåck hår å ven 

ånslutit sig till gruppen. 

Distansstudier 

Under lå så ret hår elevernå i å rskursernå 7–9 

håft distånsstudier under såmmånlågt fyrå 

veckor, en veckå på  ho sten och tre veckor 

efter sportlovet. Efter distånsstudiernå om-

båds elevernå svårå på  en enkå t fo r ått ge sinå 

å sikter och tånkår om distånsundervisningen. 

Äv 185 elever svåråde i ho st 99 elever och i 

vå r 125 elever jå mnt fo rdelåde o ver å rskur-

sernå. 

På  frå gån hur tyckte du om ått studerå på  dis-

tåns hemifrå n kunde elevernå svårå med fem 

stjå rnor ifåll de vår helt åv såmmå å sikt. Efter 

ho stens distånsperiod blev svåret 3,65 stjå r-

nor medån vå rens enkå t visåde ått det skett 

en fo rho jning till 4,03 stjå rnor. Då  elevernå 

funderåde o ver hur vå l de lyckåts genomfo rå 

sinå studier på  diståns ånser må ngå ått de 

klåråt sig mycket brå dvs. de svårår med fyrå 

stjå rnor åv fem. I bilden å skå dliggo rs elever-

nås svår i ett cirkeldiågråm som visår ått de 

flestå elever skulle fo redrå en kombinåtion åv 



 

86 

  

nå r- och distånsstudier. I enkå ten fråmkom 

ått det å r brå ått få  sovå lå ngre på  morgnårnå 

och ått mån slipper skolresornå. Nå grå upple-

ver ått det å r bekvå mt ått studerå hemifrå n.  

Det finns också  utmåningår med distånsun-

dervisning. I ståpeldiågråmmet intill finns en 

o versikt åv elevernås upplevdå svå righeter. 

Elevernå fråmfo r i sinå skriftligå svår ått det 

kån vårå svå rt ått fokuserå på  uppgifternå, 

medån åndrå å r stoltå o ver ått de klåråt åv 

studiernå sjå lvstå ndigt. Elevernå klågår o ver 

den mycknå skå rmtiden ”iblånd blev det fo r 

mycket iPåd och rutor så  mån fick ont i huvu-

det och leidon” . De hånn inte heller ut fo r ått 

få  frisk luft mellån lektionernå ”Mån hånn inte 

gå  mycket ut på  råsternå, kånske runt kvårte-

ret”. Som utvecklingsfo rslåg fråmfo r elevernå 

o nskemå l om merå påuser ”merå påusgym-

nåstik eller frisk luft, mån do r nå stån åv hu-

vudvå rk och instå ngd luft”. Ändrå utveck-

lingsfo rslåg som elevernå nå mner å r 

”involverå oss merå”, ”hå ll elevernå åktivå 

helå tiden”, ”merå lektioner vår mån gå r ut 

eller ro r på  sig”.  Vårierånde lektioner med 

merå påusgymnåstik finns på  må ngå elevers 

o nskelistå.  Lektioner som hå lls utomhus upp-

skåttås. 

Må ngå fråmfo rde ått mån borde få  få rre lå xor 

då  mån sitter fråmfo r Zoom dågtid. Då  sko-

låns digitålå kompetens blånd lå råre och ele-

ver å r ho g och vårje elev hår tillgå ng till iPåd 

så  å r det få  elever som upplevt tekniskå prob-

lem. 

Trots ått må ngå elever gå rnå skulle kombi-

nerå nå rstudier med distånsstudier så  upple-

ver vi i personålen utifrå n vå rå såmtål med 

elevernå ått de uppskåttår ått få  kommå till-

båkå till skolån efter distånsperiodernå. Ätt 

det å r viktigt med rutiner som skolån upprå tt-

hå ller uppskåttås åv de flestå. Skolårbete å r 

också  så  mycket merå å n å mnesundervisning, 

det sociålå såmmånhång skolån å r kån inte 

distånsundervisning erså ttå. Våd tår vi med 

Maria Lagström, Susanna Stenbacka och Sofia 

Mietala samlades varje morgon för att planera 

upplägget för skoldagen för de elever som stude-

rade i skolan under distansperioden. Foto: Pamela 

Backholm 

Undersökningar om Coronavirusepidemins 

effekter på välbefinnande 

THL, Institutet fo r hå lså och vå lfå rd 
(https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv), genom-
fo r underso kningår och go r uppfo ljnings-
råpporter gå llånde påndemins effekter 
på  vå lbefinnånde, tjå nster och ekonomi. 
THL.s låndsomfåttånde underso kning 
blånd elevernå i å rskursernå 4, 5, 8, 9 
Hälsa i skolan kommer också  ått presen-
terå resultåt som ånknyter till påndemiå -
ret. 
Helsingfors universitet och Tåmmerfors 
universitet genomfo r forskning då r mån 
klårgjort hur de exceptionellå undervis-

ningsårrångemången på verkåt skolgå ng, 
undervisning och vå lbefinnånde.Yle pub-
liceråde i ho stås en o versikt frå n den 
underso kning som genomfo rdes vå ren 
2020  Tutkimus: Koronåkevå t kuormitti 
opettåjiå jå oppilåitå – puolet ylå koululåi-
sistå koki oppineenså vå hemmå n kuin 
normåålisti | Yle Uutiset | yle.fi  
I åpril 2021 deltog vå rdnådshåvårnå i 

den låndsomfåttånde underso kningen 

om coronåsituåtionens på verkån på  skol-

gå ngen. Underso kningen gjordes åv 

Undervisnings och kulturministeriet. Vi 

vå ntår på  resultåten frå n dennå under-

so kning. 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv
https://yle.fi/uutiset/3-11483375
https://yle.fi/uutiset/3-11483375
https://yle.fi/uutiset/3-11483375
https://yle.fi/uutiset/3-11483375
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oss in i fråmtiden? Fo rhoppningsvis en strå -

vån efter en merå vårierånde undervisning 

vårvåd med sto rre elevengågemång och påus-

gymnåstik såmt inslåg åv uteskolverksåmhet. 

Under distånsstudiernå ordnådes å ven olikå 

former åv flexiblå lo sningår fo r ått sto då ele-

vers lå rånde och skolgå ng. Individuellå å m-

nesspecifikå sto dbehov kunde också  beåktås i 

form åv nå rundervisning på  skolån. Vårje dåg 

såmlådes prorektor Påmelå, speciållå råre 

Sofiå och Susånnå såmt elevåssistent Måriå 

fo r ått på  bå stå så tt skrå ddårsy skoldågen fo r 

ått svårå mot elevernås behov. Mellån lektio-

nernå kunde de elever som vår i skolån hå llå 

påuser i skolåns råstutrymmen och de gåvs 

mo jlighet till ått spelå bordtennis, spelå olikå 

så llskåpsspel eller bårå umgå s. Elever och 

fo rå ldrår uppskåttåde årrångemången. I såm-

bånd med distånsperioden upptå ckte vi ått 

det fånns behov åv merå sto dresurser fo r ele-

vernå och då rfo r ånstå lldes speciållå rårstu-

derånde Kim Mårtin som elevåssistent till 7–

9.  Hån ånslo t sig till elevvå rdspersonålen i 7–

9 frå n mårs fråm till skolåvslutningen. 

Ett år som skolcoach 

Min roll som skolcoåch å r ått vårå en neutrål, 

trygg och nå rvårånde vuxen i skolån som 

finns till enbårt fo r elevernå och som hår tid 

ått lyssnå till och såmtålå med elevernå. Jåg 

ro r mig i skolåns korridorer och små pråtår 

med elevernå och jåg hår å ven ett eget rum 

dit elevernå gå rnå kommer fo r ått pråtå om 

stort som små tt. Bå de så nt som de å r glådå 

o ver men också  så nt som kå nns tungt och 

jobbigt, jå ållt som å r åktuellt i derås liv. Jåg 

informerår elevernå om olikå sto dtjå nster de 

kån tå del åv och vid behov slussår jåg eleven 

vidåre. Det skå vårå lå g tro skel fo r elevernå 

ått pråtå med mig och det skå vårå på  derås 

villkor och vårå helt frivilligt. Oftå hjå lper jåg 

elevernå med pråktiskå såker och tillsåm-

måns lo ser vi problem som kån uppstå  i vår-

dågen. 

Jåg go r ingå bedo mningår utån den biten lig-

ger hos lå rårnå och elevvå rdspersonålen. Då r-

emot såmårbetår jåg med lå råre, vå rdnådshå-

våre, elevhå lsån, skolpersonål och o vrigå per-

soner kring eleven, ållt med fokus på  elevens 

bå stå. Oftå beho ver mån som skolcoåch 

kommå på  lo sningår på  stå ende fot, och då  å r 

det tåcksåmt ått jåg kån bollå tånkår och ide er 

med åndrå.  

Jåg hår också  såmårbetåt med VÄLO. Jåg få r 

årbetshåndledning cå 1 gå ng/må nåd då rifrå n. 

Sen hår jåg också  få tt vårå en liten del åv de-

rås treå rigå utvecklingsprojekt, Må  brå-

projektet, som finånsieråts åv STEÄ. Må let 

med projektet å r ått stå rkå bårns psykiskå 

hå lså, fo rebyggå sto rningår i den mentålå hå l-

sån och minskå mobbningen i skolån. Jåg hår 

få tt vårå med och bistå  nå r klåss 5-6b deltågit 

i underso kningår och spelåt mobilspelet Må-

gis som ho r till projektet. Med spelet o nskår 

mån kunnå lå rå bårnen ått hånterå kå nslor 

och tånkår på  ett fungerånde så tt så  ått det å r 

lå ttåre ått hånterå motgå ngår i vårdågen. Till-

såmmåns med sexornås klåsslå råre plåneråde 

vi trå ffår fo r ått fo rberedå o vergå ngen till å rs-

kurs 7. Bårnåvå rdsfo reningens temå "Bo rjå 

sjuån” med Jennifer Dåhlgren och Mikåelå 

Lervik tångeråde temån så som tonå rstiden, 

ått bo rjå ho gstådiet, vå nner och relåtioner. 

Jennifer och Mikåelå beso kte vårje klåss i 

sexån under fyrå lektioner. I klåssernå fick 

mån mo jlighet ått delå med sig åv tånkår och 

funderingår, ho rå åndrås tånkår och få  extrå 

Skolcoach Anna Österberg. Foto: EBK. 
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sto d om mån kå nner sig oså ker info r stårten i 

å k 7-9. 

Jåg hår håft mo jligheten ått deltå i fortbild-

ningår fo r ått fo rdjupå min kunskåp. Fortbild-

ningårnå hår bl.å. håndlåt om trivsel, mobb-

ningsfo rebyggånde årbete och trygghetsår-

bete i skolån såmt hur mån kån stå rkå vå lbe-

finnåndet hos ungå. Jåg hår också  deltågit 

drogfo rebyggånde dågårnå såmt fo relå sning-

år kring hur mån kån sto då bårn i fåmiljer 

med missbruk eller psykisk ohå lså. Och fo re-

lå sningår om hur mån kån sto djå personer 

som lever i ombildåde fåmiljer och hur mån 

kån sto djå och bemo tå ungå som funderår på  

sin ko nsidentitet, såmt webbinårium om dåtå-

spelånde blånd bårn och ungå. 

Jobbet som skolcoåch hår sinå utmåningår. 

Mån vet åldrig hur en årbetsdåg kommer ått 

se ut, oåvsett hur vå l mån plåneråt den. Ällt 

beror på  elevernå och vilkå behov enskildå 

elever hår den dågen. Trots ått mån så  gott 

som ålltid å r ofo rberedd på  våd som kommå 

skåll, så  å r det just det som å r chårmen med 

dettå jobb. Men fråmfo r ållt å r jobbet som 

skolcoåch roligt. Det finns inte en dåg som jåg 

inte hår få tt skråttå tillsåmmåns med ungdo-

mårnå och vi hår oftå intressåntå diskussio-

ner. Det å r vå nligå, hjå lpsåmmå, klokå och 

roligå ungdomår hå r och jåg få r lå rå mig nå -

got nytt åv dem vårje dåg. Trå kigt hår det vå-

rit under distånsperiodernå nå r de inte vårit i 

skolån. Men då  hår vi istå llet hå llit kontåkten 

viå Wilmå, WhåtsÄpp och telefonsåmtål. Och 

likå glåd hår jåg blivit de gå nger elevernå håft 

gymnåstik och vårit ute på  promenåd och ve-

låt kommå viå skolån bårå fo r ått så gå hej. Jåg 

ser fråmemot ett nytt lå så r med nyå finå min-

nen och utmåningår. 

 

Personal inom elevhälsa 

Kurator och psykolog 

Under periodernå åv distånsundervisning hår 

såmtål med enskildå elever fo rts på  må ngå 

olikå så tt och med en stor flexibilitet. Enligt 

elevernås o nskemå l och å ven enligt o verens-

kommelse på  fo rhånd hår skolkuråtorn och 

—psykologen trå ffåt elever på  tråditionellt 

så tt i sinå mottågningsrum - med beåktånde 

åv tillrå cklig fysisk diståns och munskydd på  - 

eller utomhus. Såmtål hår å ven fo rts på  dis-

tåns viå videosåmtål eller telefon. Vidåre hår 

det fo rekommit mer skriftlig kommunikåtion 

å n vånligt, speciellt med elever i de ho gre å rs-

kursernå, viå Wilmå eller sms. Elever som hår 

vårit i kåråntå n hår håft rå tt till elevvå rdssto d 

som vånligt, men då  uteslutånde på  diståns.   

Mo ten med vå rdnådshåvåre hår dettå lå så r 

fo rts viå videosåmtål. Likåså  hår sto rre nå t-

verksmo ten med olikå såmårbetspårtners 

utånfo r skolån skett på  diståns. 

Skolhälsovård 

I åugusti 2020 bo rjåde Johånnå Rosendåhl 

som ny skolhå lsovå rdåre fo r den grundlå g-

gånde utbildningen. Johånnå tog o ver efter ått 

Kårin, som lå nge vårit en del åv Våså o vnings-

skolås personål, lå mnåde på  pension. I rollen 

som ny skolhå lsovå rdåre hår fo rstå lå så ret 

prå glåts åv ått bekåntå sig med skolån, elever-

nå och personål såmt ållå rutiner och hå ndel-

ser, som ett lå så r innefåttår.  

Skolhå lsovå rdåren hår trå ffåt elevernå fråm-

fo rållt i såmbånd med hå lsogrånskningår och 

de spontånå beso k som uppkommer under 

skoldågens gå ng. Fo rhoppningen å r ått eleven 

skåll kå nnå sig trygg ått beso kå skolhå lsovå r-

den i små  som storå å renden.  

Skolhå lsovå rdens årbete hår fortlo pt så  gott 

som normålt trots ått lå så ret prå glåts åv coro-

nåpåndemin. Bå de skolhå lsovå rdåren och 

skollå kåren hår vårit på  plåts i skolån å ven 

under elevers distånsperioder.   
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Underhåll av Timplanen. Foto: Fred Holmsten 



 

90 

SPECIALUNDERVISNING I ÅK 1-9 

 Speciålundervisningen hår under lå så ret fort-

sått ått sto djå elever med må ngå olikå slåg åv 

sto dbehov. Lå så rets temå “En vå lmå ende, 

hå llbår och vå rdeskåpånde skolå” hår genom-

syråt årbetet och sått fokus på  de områ den 

som å r centrålå fo r speciålundervisningen. Vi 

hår strå våt efter vårieråde årbetsså tt och en 

å ndåmå lsenlig fo rdelning åv resursernå. Fo-

kusområ den i undervisningen oberoende åv 

å mne hår vårit differentiering och ett språ k-

utvecklånde årbetsså tt. Som en våriånt åv 

differentiering hår vi under lå så ret årbetåt 

fråm rutiner fo r studier enligt individuell stu-

dietåkt fo r ått kunnå erbjudå elevernå indivi-

dånpåssåd undervisning på  rå tt nivå . Fo r ele-

ver med ho g frå nvåro hår vi å ven kunnåt er-

bjudå sto d i form åv undervisning utgå ende 

frå n så rskilt prioriteråde områ den. I vå rt år-

bete hår stor vikt lågts vid ått sto då och hjå lpå 

elevernå ått bli medvetnå om sitt lå rånde 

såmt ått sjå lvå hittå en åktiv och sjå lvregle-

rånde roll i sin kunskåps- och få rdighetsut-

veckling.    

Lenå Gråhn-So derstro m, Jenny Norrgå rd och 

Susånn Kålånder hår fungeråt som speciållå -

råre i å k 1–6 och Sofiå Mietålå och Susånnå 

Stenbåckå i å k 7–9.   

Speciållå råre hår deltågit i kurser som “På  

spå ret - En lå rstig fo r ållå”, likåså  i webbin-

årier med temån som “Skolåns sto d till bårn i 

fåmiljer med missbruk eller psykisk ohå lså” 

och “Problemåtisk skolfrå nvåro”. Kommuni-

kåtionsmentorsutbildning i Hem och skolås 

regi fo r ått bå ttre lyckås med ått inkluderå 

vå rdnådshåvåre med ånnån språ klig och kul-

turell båkgrund i skolåns verksåmhet såmt 

Utbildningsstyrelsens fortbildningår om be-

do mning hår också  vårit åktuellå. Vidåre hår 

vi inom specenheten på  å k 1–6 ådministreråt 

och deltågit i nåtionellå (ILS 2 – Niilo Må kis 

uppfo ljning åv finlåndssvenskå elevers lå s- 

skriv- och benå mningsfå rdigheter) och inter-

nåtionellå (PIRLS - lå sfo rstå else i å k 4) test-

ningår.   

Speciallärarstuderande som håller samundervis-

ning under praktiken. Foto: Lena Grahn-

Söderström 
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Det pilotprojekt (Vi sto der tillsåmmåns – Tue-

tåån yhdesså ) kring såmundervisning som 

inleddes vå ren 2019 tillsåmmåns med FPV 

fick en fortså ttning under vå rens pråktikpe-

riod. Christel Sundqvist fo relå ste fo r klåss- 

och speciål- såmt å mneslå rårstuderånde fo r 

ått fo rberedå ållå på  upplå gget. Ällå speciållå -

rårstuderånde fick dennå gå ng mo jlighet ått 

såmunderviså med klåss- och å mneslå rårstu-

derånde i syfte ått stå rkå såmundervisning-

ens roll i speciållå rårutbildningen. Kristinå 

Stro m och Christel Sundqvist frå n FPV ord-

nåde en fo relå sning i februåri 2021 fo r kolle-

giet. Sållå Multisiltå och Jåånå Kivikoski frå n 

Sirkkålå skolå delgåv sinå erfårenheter åv 

såmundervisning. Susånnå Stenbåckå och 

Johånnå Kronqvist berå ttåde om såmunder-

visning i modersmå l och litteråtur i å k 7–9.   

Såmundervisning i å k 3en med speciållå rår-

studerånde Emelinå Älenius och klåsslå rår-

studerånde Erikå Storbåckå.  

I å k 1–6 hår Såmrå Becic, Ännå-Kårin Berg, 

Evgeniå Bos, Måtildå Bystro m, Josefine Ehr-

stro m, Olgå Grånby, Juliå Hurskåinen, Oskår 

Ho gstro m, Kim Mårtin, Linn Nylund, Änn-

Helen Omårs, Änn-Helen Revåhl, Cårolinå 

Svårtsjo , Idå Torsell och Joåkim Welroos fung-

eråt som elevåssistenter och i å k 7–9 hår Må-

riå Lågstro m fortsått årbetet som elevåssis-

tent. I mårs 2021 bo rjåde Kim Mårtin ått år-

betå som elevåssistent också  i å k 7–9. Ä ven 

civiltjå nstgo råre Ivår Målm deltog i fo rverkli-

gåndet åv speciålpedågogikens må lså ttningår.  

 

Från studerande till nyutexaminerad spe-

ciallärare 

Under vå rterminen 2021 hår jåg, Lindå Håut-

ånen, få tt vikårierå som speciållå råre i å rskur-

sernå 5–6, och få tt jobbå frå mst med sto d 

inom måtemåtik, såmt engelskå och finskå. 

Som nybliven speciållå råre hår jåg under 

dettå lå så r 2020–2021 få tt figurerå på  Våså 

o vningsskolå, bå de som studerånde och som 

lå råre. 

I slutet åv mårs 2021 blev jåg å ntligen få rdig 

speciållå råre, speciålklåsslå råre och klåsslå -

råre. Ätt som nyutexåmineråd lå råre kommå 

ut i årbetslivet mitt i en termin hår fo r min 

del lo st sig brå, då  jåg genåst kunde bo rjå 

jobbå efter åvklåråde studier. Den positivå 

åspekten åv dettå krå vånde lå så r hår vårit ått 

jåg som studerånde få tt lå rå mig mycket vå r-

defull kunskåp om distånsundervisning, som 

jåg nu senåre kån implementerå i årbetslivet. 

O vergå ngen frå n ånvå ndningen åv Zoom och 

åndrå digitålå verktyg som studerånde till 

lå råre hår vårit vå ldigt smidig, eftersom jåg 

kunnåt drå nyttå åv minå egnå erfårenheter 

åv verktygen. Ätt jåg håde turen ått få  ett vi-

kåriåt hå r vid o vningsskolån vår å ven en fo r-

del fo r mig, eftersom jåg sedån tidigåre vår 

bekånt med systemet frå n olikå pråktiker 

som åvlågts under min studietid. Under veck-

ornå som vikårierånde speciållå råre hår jåg 

få tt tillå mpå de kunskåper jåg lå rt mig under 

studiernå och erhå llit en helhetsbild åv speci-

ållå rårens årbetsroll, vilket hår vårit vå ldigt 

lå rorikt. 

Linda håller matematiklektion i åk 5. Foto: Samra 

Becic 
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KLUBBAR 

Klubbverksåmheten i skolån å r en må ngsidig 

fritidsverksåmhet utånfo r lektionstid. Verk-

såmheten i skolån sto der på  ett må ngsidigt 

så tt bårnens och de ungås delåktighet. Elever-

nå få r bekåntå sig med olikå fritidsåktiviteter 

och tillå mpå det de lå rt sig i skolån, deltå i 

kreåtiv verksåmhet och kå nnå glå dje och upp-

levå ått de lyckås. Vå rå klubbår leds åv sko-

låns egnå lå råre och åv vå rå elevåssistenter. 

Det hår funnits en hel del utmåningår med ått 

ordnå klubbverksåmhet under påndemin då  

vi inte kunnåt ånstå llå lå råre som inte tillho r 

skolåns personål. Vi hår också  undvikit ått 

bildå klubbår med elever frå n olikå å rskurser 

och klåsser. De klubbår som ordnåts dettå 

lå så r hår då rfo r vårit mycket begrå nsåde och 

elevåntålet i klubbårnå vå ldigt lå gt. 

 

Glada pojkar deltar i matllagningskursen  för åk 5-6. Foto: Joakim Welroos 
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För eleverna i 7-9 ordnade 

Ulf Thors som är ansvarig för 

undervisningen i datakun-

skap en nybörjarklubb i 

schack. Foto: UT. 

Vå r elevåssistent som 

också  å r utbildåd kock 

hår hå llit flerå måtlåg-

ningsklubbår fo r elevernå 

i å k 5-6.  

Carsten ser fram emot att 

hugga i citroncupcaken. 

Foto: Joakim  Welroos 
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UTVÄRDERINGAR 2020-2021 

Skolhälsovården 

Skolhå lsovå rden genomfo r omfåttånde hå lso-

kårtlå ggningår i å rskursernå 1,5 och 8. 

Move 

Move å r ett nåtionellt dåtåinsåmlings- och 

responssystem åvsett fo r å rskursernå 5 och 8 

i den grundlå ggånde utbildningen kring den 

fysiskå preståtionsfo rmå gån. Lå rårnå i gym-

nåstik hår ånsvåråt fo r genomfo råndet åv 

Move. 

Hälsa i skolan 

Lå så ret 2020-2021 genomfo rs den riksomfåt-

tånde longitudinellå underso kningen Hå lså i 

skolån blånd elevernå i å rskursernå 4-5 och 8. 

Resultåten presenterås åv koordinåtor fo r 

hå lsofrå mjånde i Våså ståd vid ett lå rårmo te 

inkommånde lå så r. Skolåns elevvå rdsteåm, 

fo rå ldråfo reningårnå och elevkå rsstyrelsernå 

processår resultåten.  

Projekt MedLäs 

Inom projektet gjordes tre studier, två  med 

elever och ett blånd lå råre. Resultåten be-

skrivs i å rsboken under projektet. 

TEA-viisari 

Institutet fo r hå lså och vå lfå rd (THL) genom-

fo r å rligen omfåttånde underso kningår fo r ått 

kårtlå ggå hur vå l skolån fullfo ljer sinå må ng-

fåcetteråde uppdråg. Resultåten finns blånd 

ånnåt på  TEÄviisåri. Då r beskrivs den hå lso-

frå mjånde verksåmheten och hur skolornå 

nå r uppstå lldå resultåt. 

 

Interna utvärderingar 

Uto ver de nåtionellå och internåtionellå ut-

vå rderingårnå genomfo rs utvå rderingår åv 

olikå slåg oftå gå llånde skolåns verksåmhets-

kultur. Under lå så ret hår elevernå i 7-9 utvå r-

deråt distånsundervisningsperiodernå vid två  

olikå tillfå llen.  

Vå r tillho righet till Ä bo Äkådemi må rks också  

i form åv de underso kningår lå rårstuderånde 

genomfo r i klåssernå i ånslutning till sinå kån-

Nationella centret för utbildningsutvärde-

ring, NCU (KARVI) 

Skolornå i Finlånd deltår å rligen i flerå omfåt-

tånde utvå rderingår. Under lå så ret hår Nåt-

ionellå centret fo r utbildningsutvå rdering 

informeråt om resultåten frå n underso kning-

år vi deltågit i. 

I utvå rderingen åv Lå rresultåtet i finskå i å rs-

kurs 9 hår en grupp elever i Ä-finskån deltågit 

i utånfo r det nåtionellå såmplet då  vå r lå råre i 

finskå vårit med och utårbetåt testet. 

PIRLS – Internationella studien om läskun-

skaper 

PIRLS 2021 (Progress in Internåtionål Reå-

ding Literåcy Study) å r en internåtionell stu-

die och i den deltår cikå 60 lå nder och ekono-

mier runtom i vå rlden. I studien utvå rderås 

elevers lå skunskåper i å rskurs 4. 

Syftet å r ått hjå lpå deltågårlå ndernå ått ut-

vecklå lå sundervisningen såmt ått o kå entusi-

åsmen fo r lå sning redån på  ett tidigt stådium 

då  mån lå gger grunden fo r flerå permånentå 

fåktorer och åttityder. Det håndlår inte om ått 

utvå rderå enskildå elever, skolor, eller lå råre 

utån syftet å r ått tå fråm tillfo rlitlig och 

må ngsidig informåtion om lå skunnigheten 

såmt om fåktorer som på verkår.  Informåtio-

nen å r till fo r skolor, beslutsfåttåre, fo rå ldrår, 

elever och åndrå som å r intresseråde åv sko-

lån och utvecklingen åv utbildningssystemet. 

Niilo Mäki Institutet 

Skolåns speciållå råre hår ånsvåråt fo r under-

so kningen ILS2 som å r en uppfo ljning åv fin-

låndssvenskå elevers lå s-, skriv- och benå m-

ningsfå rdigeheter. 

KiVa-skola, ett åtgärdsprogram mot mobb-

ning  

KiVå-skolås kårtlå ggning åv fo rekomsten åv 

mobbning i skolån genomfo rdes inte enligt 

plånernå på  grund åv Coronå-krisen i å rskur-

sernå 7-9 medån elevernå i å rskursernå 1-6 

deltågit i underso kningen. Resultåten presen-

terås ålltid info r ett nytt lå så r då  håndlings-

plånen uppdåterås.  



 

95 

 

 

didåt- och mågisterstudier. I desså underso k-

ningår deltår bå de elever och lå råre. Under 

å rets Kompetensveckå i å k 7-9 genomfo rde 

åkådemilektor Må rten Bjo rkgren observå-

tioner åv lå rårstuderåndes genomfo rånde åv 

helhetsskåpånde undervisning.  

I såmbånd med distånsundervisningspe-

riodernå, å k 7-9, under ho st- och vå rterminen 

såmlådes informåtion om elevernås å sikter 

och tånkår gå llånde distånsundervisningen. 

 

Undersökningar som sänts via Wilma 

- Undervisnings- och kulturministeriets lånds-

omfåttånde underso kning om coronåsituå-

tionens på verkån på  skolgå ngen  

- Projektet SHIFT utvå rdering fo r ått utvecklå 

verktyg fo r ått sto djå utvecklingsårbetet i sko-

lornå kring ånvå ndningen åv teknologi fo r ått 

frå mjå elevernås inklusion och delåktighet i 

klåssrummet 

- Hem och skolås fo rå ldråbårometer 

- HSS Mediås underso kning kring må ende 

- Frå geformulå r om utmåningår och tillsyn åv 

bårnens rå ttigheter i grundskolornå, Vååsån 

yliopisto  

- De finskå skolornås digitålå verklighet. 

Forskningen å r en del åv professor Kåi Håk-

kåråinens och Innokås-nå tverkets koordine-

råde projekt Growing Mind (å k 2) 

 

Ämnesvisa nationella utvärderingar 

Vå rå lå råre i blånd ånnåt måtemåtik och 

språ k bestå ller och genomfo r nåtionellå å m-

nesviså utvå rderingår fo r ått så kerstå llå ele-

vernås nivå  i lå roå mnenå. 

https://vos.inschool.fi/!0152/messages/273501
https://vos.inschool.fi/!0152/messages/273501
https://vos.inschool.fi/!0152/messages/273501
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  Föräldraföreningen 1-6 

Fo rå ldråfo reningen vid Våså o vningsskolås 

lå gstådium r.f hår som syfte ått frå mjå såmår-

betet mellån hem och skolå, fo rå ldrår och lå -

råre såmt ått sto då elevernås fritidssysselså tt-

ning. Dettå go rs genom olikå evenemång, 

klubbår och info rskåffningår. 

Coronåpåndemin hår prå glåt verksåmheten 

och fo reningen, som trå ffåts digitålt under 

helå lå så ret, hår tvingåts tå nkå i nyå bånor. 

P.g.å. situåtionen och restriktionernå hår ingå 

fysiskå trå ffår vårit mo jligå och ållå tråditio-

nellå evenemång uteblivit. Då rfo r hår fo re-

ningen såtsåt på  ått fo rso kå så ttå en guldkånt 

på  skolvårdågen och bidrågit med flerå info r-

skåffningår dettå å r. Evenemånget Lå slust, 

som strå vår efter ått inspirerå och sporrå ele-

vernås lå sning fick dettå å r hittå nyå former 

och delås upp inom de olikå enheternå. Ä rs-

kurs 1 och 2 tilldelådes Pixi-julkålendrår un-

der december, medån å k 5-6 fick tillgå ng till 

ebbån.fi under 2021. Ä k 3-4 fick under vå ren 

tå del åv virtuellå fo rfåttårbeso k.  

Bestå llning åv den tråditionellå O vis-

huppåren kunde fo rå ldråfo reningen i ållå fåll 

erbjudå elevernå i såmårbete med elevkå ren.  

Eftersom det inte vår mo jligt ått ordnå den 

tråditionellå vå ndågsfrukosten beslo t fo re-

ningen ått å ndå  uppmå rksåmmå vå ndågen 

genom ått bjudå elever och lå råre på  glåss. 

Under vå ren bestå mde fo rå ldråfo reningen fo r 

1-6 och 7-9 ått gemensåmt info rskåffå lekred-

skåp fo r utomhusbruk, som klåsser kån tå 

med sig på  sinå vå rutflykter. I må n åv mo jlig-

het finns de också  till fo rfogånde fo r klåsstrå f-

får. Fo reningen beslo t också  ått bjudå ållå 

elever i å rskurs 6 på  minigolf.  

Ännå  Moberg, fo rå ldråfo reningens ordf. 

FÖRÄLDRAFÖRENINGARNA 

Föräldraföreningarna bjöd 

på glass under vändagen. 

Foto: EBK 
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Föräldraföreningen för 7-9  

Fo rå ldråfo reningen Hem och skolå fo r 7-9 hår 

som må l ått åktivt årbetå fo r ett gott såmår-

bete mellån hemmen och skolån. Vi vill frå mjå 

en fungerånde diålog och skåpå ett åktivt nå t-

verk då r fo rå ldrårnå spelår en viktig roll, 

bå de i kontåkten till skolån men å ven till 

åndrå fo rå ldrår.  

Lå så ret 2020-2021 blev tyvå rr de inhiberåde 

tillstå llningårnås å r. Den tråditionellå fru-

kosten fo r elever, derås fo rå ldrår och skolåns 

personål kunde inte ordnås i å r. I stå llet bjo d 

fo reningen på  glåss å t elevernå som tåck fo r 

ått de ållå kå mpåt så  duktigt under dettå om-

stå ndligå å r. 

På  ho sten ordnåde vi en onlinefo relå sning fo r 

helå skolån. Temåt vår so mn och å terhå mt-

ning och Johnny Grånholm fo relå ste. Ett åktu-

ellt temå som lockåde må ngå deltågåre.  

Vi hår i såmårbete med fo rå ldråfo reningen 

vid F-6 ko pt in måteriål fo r uteåktiviteter, så  

som mo lkky, kubb, krocket och liknånde som 

elevernå kån tå med på  sinå utedågår. 

Fo reningen sto der åktivt elevkå ren och sko-

låns vå nelevsverksåmhet. Blånd ånnåt genom 

ått ge ekonomiskå bidråg men å ven i kon-

kretå former som exempelvis olikå typer åv 

klubbår.  

Ä ven om vå rå bårn gå r i 7-9 och kå nns storå 

nu å r det viktigt ått fo rå ldrårnå å r med och 

engågerår sig i derås skolgå ng. Tillsåmmåns 

kån vi skåpå den guldkånt som ger extrå 

glå dje i skoltillvåron.  

Tinå Storsjo , ordfo rånde. 
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HEMSPRÅKSUNDERVISNING 

Skolan har haft en egen grupp i hemspråksundervisning i arabiska med Faraq Sadak som lärare. 

Foto: EBK. 
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ÅK 1-6 
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NYBÖRJARNA ÅK 1-2 

I vå r skolå vill vi ått ållå bårn skå få  en trygg 

och brå skolstårt oåvsett våd som på gå r i 

såmhå llet. Vi vill också  ått ållå få r så  godå 

kunskåper och få rdigheter som mo jligt. Då r-

fo r såtsår vi inom nybo rjårenheten på  ått ge 

elevernå godå båskunskåper. Vi tror ått dettå 

ger en ståbil och hå llbår grund fo r ett livs-

lå ngt, nyfiket lå rånde. Lå så rstemåt hår vi i vå r 

enhet formuleråt Att go rå det osynligå bårnet 

synligt och det hår tillsåmmåns med Mumin 

75 å r genomsyråt vå r verksåmhet. Elevens 

lå rånde stå r i centrum inom vå r enhet. Vi hår 

velåt skåpå en miljo  då r vårje elev få r vårå sig 

sjå lv och å ven få  vå xå som må nniskå. 

Under lå så ret hår lå rmiljo ernå vårit må ngå 

fo r vå rå nybo rjåre. Fo rutom i vå rå utrymmen 

inomhus hår vi hår hå llit till i skogår, pårker 

och olikå idrottsårenor, fo r ått inte tålå om de 

digitålå lå rmiljo ernå. Så rskilt glådå å r vi ått vi 

kunde beso kå Wåså Teåter på  ho sten fo r ått 

se fo restå llningen Det osynligå bårnet. 

På  grund åv ållå restriktioner hår en hel del 

vårit ånnorlundå i å r. Vi hår t.ex. inte kunnåt 

hå klåsso verskridånde verksåmhet, och skol-

gå rden hår vårit indelåd i olikå klåssviså om-

rå den. Det hår vårit en hel del ått hå llå redå 

på  fo r elevernå, men gemenskåpen inom de 

olikå klåssernå hår stå rkts. 

Under gymnåstiken hår vi fo rso kt vårå myck-

et utomhus, och vintervå dret vår på  vå r sidå i 

å r. Allå klåsser hår hunnit så vå l skrinnå som 

skidå, och fo re sportlovet hånn vi med en 

uppskåttåd skiddåg i Pixne. 

Vi hår vårit må ngå i vå r enhet under å ret: 120 

elever fo rdelåde på  7 klåsser, lå råre, åssisten-

ter, och studerånde. Visså klåsser såmårbetår 

oftå kring utedågår, och i storklåssen 1å hår 

elevernå årbetåt tillsåmmåns i flexiblå grup-

per under helå lå så ret, och dettå hår gågnåt 

lå råndet på  må ngå så tt. Inom enheten hår vi 

jobbåt med sto rre å mneso vergripånde temå-

helheter och upptå ckt olikå fenomen. Lå rån-

demå len fo r de olikå lå roå mnenå hår synlig-

gjorts info r vårje ny temåhelhet.  

Inom nybo rjårenheten å r vi tåcksåmmå fo r 

ått vå rå elever hår håft nå rstudier helå lå så -

ret. Nå gon elev hår emellånå t vårit i kåråntå n, 

men fo r det mestå hår ållå vårit på  plåts. En 

del åv undervisningen hår å ndå  sko tts på  dis-

tåns viå Zoom under visså pråktikperioder, 

och det hår vårit intressånt ått se ått å ven det 

kån fungerå riktigt brå. Under fo rrå lå så ret 

tog vi ett digitålt skutt, men också  i å r hår vi 

få tt mycket trå ning i digitålå få rdigheter. Ele-

vernå å r vånå vid ått jobbå på  sinå lå rplåttor 

med t.ex. Seesåw och Qnoddårnå.  

Det viktigåste hår dock som ålltid vårit bås-

kunskåpernå och den tryggå och positivå 

skolmiljo n, en miljo  då r vårje bårn å r synligt 

och få r tå sin plåts. 
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Lördag 22.5.2021 i skogen med föräldrarna. Foto: JRJ. 

Nybörjarenhetens personal. Foto: Foto Airaksinen Ab. 
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Under läsåret  introducerades stor klass i åk 1. 

Foto: Johanna  Räihä-Jungar 
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Foto: BK. 

Bokreleåse 

Elever och lärare i 1-2b och 1-2en bjöd in till bokrelease fre-

dag 28.5.2021. Tillfället bjöd på sång och uppläsning av egna 

alster. Det bjöds på Pommac och popcorn.  
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PÅBYGGARNA ÅK 3-4 

Litteraturprojekt och inter-

nationellt samarbete 

Under vå rterminen 2020, dågårnå efter ått vi 

inledde distånsundervisning fo rstå gå ngen, 

lådes plånernå fo r dettå lå så rs internåtionellå 

lå sprojekt. Såmårbetet mellån klåss 3-4En 

Våså och en elevgrupp i  Nebråskå, USA hår 

fortsått och genomfo rts som plåneråt dettå 

lå så r. Lå sånde och litteråtur stå r ålltid i fokus 

inom å rskursernå 3-4 och så  å ven i dettå såm-

månhång. Såmårbetet inleddes redån ho stter-

minen 2019 och plåner finns på  ått fortså ttå 

å ven nå stå lå så r. 

Elevernå hår skåpåt kontåkter, brevvå xlåt 

regelbundet och jobbåt med gemensåmmå 

litteråturprojekt. Under ho stterminen såttes 

fokus på  Anne Fine och bo cker ur serien om 

The Killer Cåt.  Vå rterminens litteråturprojekt 

hår fokuseråt på  Stephån Påstis Timmy Fåi-

lure Miståkes Were Måde. Inom vå rterminens 

projekt hår vi å ven kunnåt så ttå fokus på  pro-

blemåtiken om ått åccepterå åndrå som de å r, 

vilket å r ett åv berå ttelsens problem. Att åc-

cepterå våråndrå diskuterådes ytterligåre nå r 

vi tog upp ”rockå sockornå” info r den 21 

mårs. 

Lå rårnå Megån (i USA) och Annå-Britå (i 

Våså) hår fortsått såmårbetet fo r ått utvecklå 

må ngsidigå årbetsså tt i årbetet med litterå-

turprojekten och fo r ått vidgå elevernås kun-

nånde om våråndrås kulturer och språ k. Me-

gån vår utbytesstuderånde vid FPV, A A i Våså 

fo r ett pår å r sedån och det hår vårit ett rent 

no je ått hå llå och utvecklå kontåkten.  

Annå-Britå Slotte 

 

Ovan: rocka sockorna. Nedan: elever skapade 

egna reklamfilmer med hjälp av greenscreen.  
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Utedag vid Öjbergets natur-

stig. 

Ö jberget ligger 50 meter ovånfo r  håvsytån 

(å r 2015). Rå tt mycket i vå rt  plåttå låndskåp. 

Det å r spå nnånde ått tå nkå sig ått efter sen-

åste istiden utgjorde Ö jberget en liten o , om-

fluten åv håv. Efter det hår låndet stigit upp ur 

håvet, såktå men så kert. Lå ngs leden finns 

måssor åv trevligå informåtionståvlor upp-

såttå. På  dem berå ttådes det om områ dets 

vå xter och djur, historiå och nutid. 

Efter ått hå gå tt en bit lå ngs spå ngår o ver lite 

vå tåre sumpmårk bo rjåde stigen gå  bråntåre 

uppå t. Hå r fick vi lå rå oss hur ho gt håvsvåt-

tennivå n svållåt en gå ng i tiden. 

Stigen fo rde oss ho gre och ho gre upp i den 

stenigå terrå ngen. Fo r 3000 å r sedån fånns 

håvsvåttnet 30 meter ho gre å n idåg. Uppe på  

berget vå xer tållår. Tållår som hår torrt och 

vårmt under sommåren och kållt och vindpi-

nåt under vintern. Vi lå rde oss ått visså trå d 

kån vårå upp till 400 å r gåmlå. 

Vi gick också  fo rbi en jå ttegrytå som skåpåts 

under istiden. Urholkningen i berget hår 

gjorts åv grus och stenår som snurråt runt i 

en istidså lv. Jå ttegrytån å r 2 meter ho g, så  

visst fo rstå r mån ått snurråndet hår på gå tt 

måssvis med å r fo r ått en så dån stor grytå 

skåll bildås i det hå rdå berget. 

På  den ho gstå punkten stånnåde vi vid en 

stenå ldersboståd. Hå r under det storå sten-

blocket hår mån kunnåt å ldersbestå mmå 

brå ndå ben som legåt i grottån. Benen vår 

helå 3800 å r gåmlå! Mån hår också  hittåt 

brå ndå stenår, s.k. Kokstenår, och åvslåg åv 

kvårts och såndsten. 

Uppe på  berget finns en stenstrånd, en s.k. 

djå vulså ker som en gå ng i tiden slipåts som 

stråndstenår. Lite ofåttbårt, en strånd som 

idåg ligger 50 meter ovån den nuvårånde 

håvsytån. 

Uppe vid slålombåcken finns ett utkikstorn 

och hå r slutår egentligen nåturstigen. Vi klå tt-

råde nåturligtvis upp i tornet fo r ått få  den 

bå stå utsikten. Mån kunde se Våså ståd och 

stådsfjå rden. Vi kå nde också  igen Acådemill, 

kyrkån och sjukhuset. Nå r vi tittåde riktigt 

nogå så g vi å ndå till Replotbron. 

Öjberget ligger 50 meter ovanför havsytan (år 

2015). Rätt mycket i vårt platta landskap. Foto: 

Mathias Granfors. 
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Uteundervisning. Under ett mycket 

speciellt skolå r, då  verksåmheten hår begrå n-

såts åv restriktioner och då r guldkånten i 

skolvårdågen oftå lå mnåt bort, blev uteunder-

visningen ett vå lkommet inslåg på  schemåt. 

Må ngå åndrå ålternåtivå lå rmiljo er i såm-

Matematikundervisning i 

närmiljön  med klasslärar-

studerande Emma. Foto: 

Martina Wilhelms. 

 

 

Eleverna dissekerar abbor-

rar och mörtar på Sandö. 

Foto: Martina Wilhelms. 

hå llet hår vi inte kunnåt utnyttjå med hå nsyn 

till ”coronålå get” i vå r ståd. Uteundervisning 

hår dock vårit ett utmå rkt så tt ått vårierå 

skolverksåmheten under skolå ret 2020-2021. 

På  dettå uppslåg syns nå grå glimtår frå n 4å:s 

uteundervisning. 
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Trangiakockarna från 4 A kokar Italiensk gryta på utedageni Metviksparken.. Foto: Martina Wilhelms. 

..och fyller fastlagsbullar till efterrätt. Foto: Martina Wilhelms. 
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UPPFÖLJARNA ÅK 5-6  

Inom å rskursen 5-6 årbetår fem lå råre och 

115 elever. Klåssernå å r 5å med lå råren 

Minnå Rimpilå , 5-6b med Henrik Friberg, 5c 

med Kåj-Öve Ahlmårk och 5-6en med Heimo 

Öksånen såmt 6å med Piå Vålkeåkåri. 5å och 

6å såmårbetår som ”storklåss” och kållår sig 

lekfullt Studio56. I enheten undervisår å ven 

lå råren Annå Wulff regelbundet såmt speciål-

lå råre Jenny Norrgå rd. De olikå klåssernå få r 

kontinuerligt sto d och hjå lp åv elevåssisten-

ternå Juliå Hurskåinen, Såmrå Becic såmt ci-

viltjå nstgo råren Ivår Målm.   

I enheten 5-6 å r må let ått jobbå med en skol-

åtmosfå r som å r o ppen, positiv och uppmunt-

rånde. Undervisningen skå bibehå llå och 

stå rkå elevernås båsfå rdigheter såmt vå ckå 

nyfikenhet fo r kunskåp och inlå rning.   

Situåtionen som coronåpåndemin orsåkåt i 

skolvårdågen hår prå glåt ållå må rkbårt. Fo r 

bå de lå råre och elever hår det blivit en vårdåg 

ått jobbå bå de digitålt och i klåss. Hybridun-

dervisningen hår blivit ett bestå ende begrepp 

och vi hår vårit flexiblå till ått sådlå om med 

kort vårsel. Studerånde hår få tt lå rå sig ått en 

lå rårvårdåg å r inget de kån lå så om i en bok 

utån dågen formås enligt omstå ndigheternå.  

Det tåcksåmmå fo r oss i Våså o vningsskolå å r 

ått digitåliseringen å r vå lutvecklåd och vå rå 

elever hår egnå lå rplåttor ått tillgå . Dettå mo j-

liggo r de snåbbå omstå llningårnå och elever-

nå som å r hemmå åv olikå orsåker kån fo ljå 

undervisningen i reåltid.  

  

Gemensamma aktiviteter under läsåret 

AUGUSTI 

Vi inledde lå så ret med en gemensåm utedåg i 

”Bå tpårken”. Tånken med den å rligå dågen å r 

ått elevernå skå umgå s o ver klåssgrå nsernå 

såmt såmårbetå och ro rå på  sig. Elevernå få r 

också  chånsen ått bekåntå sig med ållå vuxnå 

inom enheten.  

 

Vändagsskrinning på Brändöplanen. Foto: Heimo 

Oksanen. 
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FEBRUARI 

Den 15.2 ordnådes vå ndågsskrinning på  

Brå ndo plånen. Elevernå skrinnår så  må ngå 

vårv som mo jligt fo r ått såmlå till sig sponso-

rering. I å r lyckådes elevernå såmlå ihop nå st-

Friluftsdag vid Öjberget. Foto: Heimo Oksanen. 
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ån 2000e som donerås till ’Projekt Liv’ 

https://www.projectliv.fi/sv/. Projekt Liv å r 

en orgånisåtion i Ö sterbotten som sto der 

lå ngtidssjukå bårn och derås fåmiljer.  

MARS 

En lyckå å r ått kunnå erbjudå elevernå en 

solig skiddåg på  Ö jberget. Endåst glådå miner 

på trå ffådes i spå ret och 

båcken och elevernå njuter 

åv den friå såmvåron. 

Tåcknå mligt fick vi en fin 

vinter som hår mo jliggjort 

uteåktiviteter och såmvåro 

coronån till trots.  

APRIL 

Susånnå Båck frå n Projekt Liv mottog donå-

tionen frå n vå ndågsskrinningen ute på  gå rden 

7.4. Elevernå bjo d på  ett pår lå tår Ro ris som 

leddes åv elever frå n 6b.   

MAJ 

Elevernå i Studio56 (klåssernå 5å och 6å) hår 

mo jligheten ått deltå i kulturprojektet ”fysisk 

teåter” tillsåmmåns med instrukto ren Se-

båstiån Selenius. Projektet bekostås åv kul-

turfonden som en del åv kulturbidråg som 

kån ånso kås åv skolornå. Projektet håndlår 

om ått elevernå skå lå rå sig ått geståltå in-

tryck, utryck och åvtryck som vårdågen med-

fo r i utmånånde tider.  

Den sistå skolveckån ordnås en coronå-så ker 

”Dånsgålå”. Lå råren Piå Vålkeåkåri o vår in 

tråditionellå pårdånser med elevernå och gå-

lån årrångerås i gymnåstiksålen med levånde 

orkester ledd åv lå råren Johnny Såndsten.  

Enheten å mnår deltå i ett evenemång årrån-

geråt åv “Fiskets hus” som bero r frå mjåndet 

åv konsumtion åv nå rproduceråde rå våror 

såmt fo rdelår med ått å tå hå llbårt.  

  

Minnå Rimpilå  fo r lå rårnå i å k 5-6 

Utedag på skolgården. Foto: Pia Valkeakari 

Fysisk teater med Sebastian 

Selenius. Foto: Minna Rim-

pilä. 
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Dansgala för åk 5-6 

sista skolveckan. 

Foto: BK. 
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Dansgala åk 5-6. Foto: BK. 
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ENGELSKALINJEN  

Skapa och upprätthålla kon-

takter. 

Inom Engelskå linjen å r vi vånå ått hå ett nå rå 

såmårbete med våråndrå, mellån elevgrup-

pernå och med fo rå ldrår och vå rdnådshåvåre. 

Tråditioner hår vårit och å r fortså ttningsvis 

mycket viktigå fo r oss. Vi, precis som ållå 

åndrå, hår få tt tå nkå i nyå bånor i å r på  grund 

åv covid-19-restriktionernå. Plånernå på  ått 

få  go rå det hå r till ett riktigt festligt sistå å r 

fo r Heimo blev någgåde i kånternå.  

Fo r åndrå lå så ret i fo ljd blev vi tvungnå ått 

åvstå  frå n vå r måskerådfest och fo r fo rstå 

gå ngen blev å ven Wålk in the Woods och 

kvå llen med Christmås Cårols inhiberåde. 

Med uppfinningsrikedom och med Andreås 

Sundstedts hjå lp båndåde vi dock in en jul-

hå lsning som fåmiljernå fick tå del åv veckån 

innån jul. Ur innehå llet kån blånd ånnåt nå m-

nås julberå ttelsen, då r elevernå i 1-2En åge-

råde under Hillevis ledning och Heimo lå ste 

julevångeliet på  engelskå. Till tonernå åv Pen-

tåtonix White Christmås sjo ng elevernå och 

genomfo rde vårsin klåppkoreogråfi och slutli-

gen sjo ng vi ållå med i nå grå cårols. 

Kontåkten med fo re dettå internåtionellå ut-

bytesstuderånde vid A A hår upprå tthå llits 

blånd ånnåt genom det filmårbete kring inter-

nåtionålism som genomfo rts under vå rvin-

tern och genom det såmårbete som fortsått 

mellån Annå-Britå och elever i 3-4En och Me-

gån med elever i Nebråskå, USA. Nå rmåre 

informåtion om dettå såmårbete finns ått lå så 

i åvsnittet om å rskursernå 3-4 / På byggårnå. 

 

En hel del år tillsammans inom engelska linjen. Foto: Foto Airaksinen Ab. 
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INTERNATIONELLT ARBETE  

 

nåtionellå kontåkter hår 

ålltid intresseråt mig. På  

skolåns tåk hår jåg håft 

rådioåntenner fo r ått med 

åmåto rrådio kunnå kon-

tåktå rådoåmåto rer i åndrå 

lå nder. Elevernå hår kun-

nåt fungerå som ”second operåtor” trots ått 

de såknåt licens. Andrå å r hår jåg utnyttjåt en 

ånnån hobby — frimå rkssåmlåndet. Elevernå 

hår genom frimå rkenå kunnåt go rå en fiktiv 

reså ut i vå rlden och bekåntå sig med åndrå 

lå nders språ k och kultur. Min såmling åv 

mynt och sedlår hår ånvå nts flitigt genom 

å ren i geogråfiundervisningen i såmmå syfte. 

Fo r ått inte nå mnå såmlingen tepå sår som 

kunnåt uto kås genom internåtionellå kontåk-

ter. Allt fo r ått skåpå ett intresse fo r åndrå 

lå nder, åndrå må nniskor, åndrå kulturer och 

inte minst fo r ått lå rå sig om sin egen kultur. 

Under drygå tjugo å r hår jåg vårit ånsvårig fo r 

utbytesstuderåndes pråktik vid Våså o vnings-

Klasslärare Heimo Oksanen går 

efter avslutat läsår i pension efter 

en gedigen insats vid Vasa öv-

ningsskola och engelska linjen. 

Han ger här en personlig tillba-

kablick på internationellt arbete 

som samtidigt markerar engelska 

linjens trettioårsjubileum. 

Fred och globalt partnerskap å r nå grå åv Fo -

rentå Nåtionernås må l nå mndå i Agendå 

2030. Europeiskå unionen hår som må l att 

värna sin rika kulturella och språkliga mång-

fald. Det å r storå och viktigå må l som å r upp-

stå lldå och kån delvis nå s med olikå insåtser 

inom skolvå rlden. Hå r å r nå grå åxplock ur det 

internåtionellå årbete jåg få tt vårå med om. 

Under minå 40 å r på  o vningsskolån och 26 på  

engelskå linjen hår jåg fo rso kt byggå upp en 

upplevelsebånk fo r elevernå. Språ k och inter-

Mexikansk studerande firar Andarnas dag. 
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lovå pråktik fo r de studerånde som ville 

kommå och studerå till Våså. 

Under senåre å r hår må ngden studerånde 

o kåt så  ått det under det åktivåste å ret hånd-

låt om 45 studerånde under helå lå så ret.  

A bo Akådemi hår pårtneruniversitet vårifrå n 

det kommer utbytesstuderånde. Vi hår tågit 

emot lå rårstuderånde frå n fo ljånde lå nder 

och kulturellå områ den: 

Sverige, Norge, Dånmårk, Tysklånd, Belgien, 

Frånkrike, Spånien (Kåstilien, Andålusien, 

Gålicien och Kåtålonien), Andorrå, Itålien, 

Schweiz, Ö sterrike, Polen, Ukråinå, Tjeckien, 

Slovåkien, Turkiet, Jåpån, Sydkoreå, Kinå, 

Mexico, Colombiå, USA och Cånådå. 

Culture Days 

Utbytesstuderånde brukår också  håndhå Cul-

skolå 1-6. Det bo rjåde små skåligt och ”åv 

misståg” i slutet åv 90-tålet då  två  studerånde 

frå n Ö sterrike kom till Pedågogiskå fåkulte-

ten. De vår nyfiknå på  hur en finlå ndsk skolå 

så g ut och det vår ju nåturligt ått de kom på  

beso k. Beso ket blev må ngå dågår och de ville 

gå rnå pro vå på  ått underviså också . Det blev 

ett lyckåt beso k och så  vår bollen i rullning. 

Fortsåttå å r kom fler på  beso k. Det håndlåde 

å nnu inte om en regelrå tt pråktik utån merå 

om informellå beso k som skulle ge en bild åv 

en skolå i Finlånd. 

Så  små ningom kom o nskemå let om ått kunnå 

go rå pråktik på  vå r skolå. Tillsåmmåns med 

koordinåtorn Cåmillå Westermårk byggde vi 

upp pråktiken och kriteriernå fo r den. Senåre 

tillsåttes en internåtionell grupp på  PF vilken 

jåg sått med i. Må let vår ått A bo Akådemi och 

Pedågogiskå fåkulteten skulle go rås mer in-

ternåtionell. I och med ått det fånns en eng-

elsk linje vid o vningsskolån vår det ju lå tt ått 

Litauiska dramastuderanden instruerar eleverna. 
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Japanska studeranden på Culture Day 

- byggå torn åv må nniskor som mån go r i Kå-

tålonien 

- o vå oss ått skyddå oss fo r jåpånskå jordbå v-

ningår  

- firå nyå r på  spånskt så tt 

- uto vå bråsiliånsk cåpoeirå (mjuk kåmp-

sport) 

- firå ållhelgonå på  mexikånskt vis 

- lå rå oss jåpånskå skrivtecken 

En ny studeråndegrupp å r TLeårning-

gruppen då r mån åvlå gger mågisterstudier i 

Finlånd. Desså studerånde go r sin pråktik på  

o vningsskolån.  

Vi hår också  vårit del åv Educåtors Abroåd-

progråmmet då r åmerikånskå studerånde hår 

gjort sin pråktik hos oss. Håndledåre och be-

do måre hår ånlå nt frå n London. 

Vårje ho st hår det kommit en grupp jåpånskå 

studerånde frå n Ösåkå på  nå grå dågårs pråk-

tik. Dettå hår också  gett finå mo jligheter till 

kultur- och språ kupplevelser. 

ture Dåys eller Internåtionål Christmås Dåys. 

De bygger upp en ståtion kring sin kultur och 

elevernå beso ker desså ståtioner i mindre 

grupper. Elevernå hår cå 20 minuter per stå-

tion och gå r sedån till nå stå ståtion. De hinner 

med sex olikå ståtioner under en dåg. Öftåst 

sker kulturmo tet på  studeråndes modersmå l. 

Dettå ger elevernå en mycket intressånt mo j-

lighet till kulturellå upplevelser och ått ån-

vå ndå sin fåntåsi fo r ått fo rstå  våd det håndlår 

om. Vå rå elever bereds en fin mo jlighet ått 

utnyttjå sin språ kkunskåp och sin språ knyfi-

kenhet. 

Under desså Culture Dåys hår vi bl å få tt vårå 

med om ått: 

- dånså spånskå, slovåkiskå, polskå dånser 

- båkå frånskå crepes, itålienskå små bro d, 

spånsk potåtisomelett, polskå piroger 

- spelå spel frå n Frånkrike, Tysklånd, Ö ster-

rike, Mexico  

- sjungå så nger frå n Belgien, Gålicien, Ukråinå, 

Colombiå 
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Grundlå ggånde utbildning 

1-6 hår vårit med om tre 

olikå Comeniusprojekt 

(Eråsmus+ kållås de idåg).  

Det fo rstå projektet ”De 

fyrå elementen” på gick 

2001-2004 med Hillevi 

Hongå-Öksånen som vå r skolås projektkoor-

dinåtor. Pårtnerskolornå fånns i Greklånd, 

Itålien, Spånien och Ö sterrike. 

Nå stå projekt ”Livet i vå rt nå rsåmhå lle – igå r, 

idåg, imorgon” på gick 2006-2007 med en 

skolå i Tysklånd och en i Englånd som pårt-

nerskolor. 

Det tredje projektet ”Kulturell och geogråfisk 

må ngfåld” på gick 2009-2011. Pårtnersko-

lornå i dettå projekt fånns i Polen, Frånkrike, 

Spånien och Englånd.   

Fo r de två  senåste projekten hår underteck-

nåd fungeråt som koordinåtor.  

Det å r ett stort årbete ått bå de ånso kå om ett 

projekt och ått sko tå koordineringen och re-

Heimos text? 

Bilder? 

Vi hår också  håft såmårbeten med åndrå sko-

lor, yrkesho gskolor och universitet. Som ex-

empel kån nå mnås:  

- Dråmåprojekt tillsåmmåns med Noviå scen-

konst. Ett å r vår det litåuiskå studerånde som 

jobbåde med vå rå elever kring dråmåo vning-

år såmt fo rberedde och genomfo rde ett stort 

dråmå som visådes upp fo r fo rå ldrårnå. Ett 

ånnåt å r vår det två  tyskå studerånde som 

genomfo rde en liknånde uppgift. Tidskrå -

vånde, jå, men mycket givånde. 

- Arkitektur- och designprojekt. Tillsåmmåns 

med Våså yrkesho gskolå och Kråkow Univer-

sity ordnådes under två  terminer en 2-3 då-

gårs kurs i årkitektur och design. Elevernå 

byggde tillsåmmåns med finlå ndskå och 

polskå årkitektstuderånde det gåmlå Kråkow 

i påppersform och gjorde en tredimensionell 

version åv dråken i Kråkow fo r ått skyddå 

ståden. Ett mycket vå rdefullt projekt då r ele-

vernå såmtidigt vår med i ett forskningspro-

jekt. 

6En utanför Christ Church College i Oxford 
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6En vid Towerbridge i London 

Up-reståurång. Under två  tillfå llen stå llde fo -

rå ldrårnå upp med ”Tåste Journey åround the 

World”. Må ngå nyå måtrå tter serverådes 

desså två  dågår. Ett underbårt så tt ått lyftå 

fråm kulturer och språ k. 

Vå r skolå hår också  håft fo rmå nen ått hå in-

ternåtionellå åssistenter. En del å r hår perso-

ner tågit kontåkt och velåt kommå hit fo r ått 

jobbå som åssistent. Visså hår få tt erså ttning 

frå n Europeiskå Unionen genom Eråsmus-

progråm, åndrå hår få tt stipendier eller er-

så ttning frå n sinå egnå hemuniversitet. 

Hursomhelst så  hår skolån få tt en hjå lpånde 

internå-tionell hånd och det hår inte belåståt 

skolåns ekonomi. Under å ren hår vi håft två  

åssistenter frå n Tysklånd, två  frå n Polen och 

sju frå n Spånien. Desså hår, fo rutom undervi-

såt i klåssernå och vårit till sto d fo r lå råre, 

ordnåt med bå de hemsprå ksundervisning och 

eftermiddågsklubbår i tyskå eller spånskå. 

Jåg hår också  få tt mo jligheten ått tå emot 

må ngå internåtionellå gå ster. Det å r lå råre 

dovisningen men åbsolut 

vå rt besvå ret. 

Inom projekten hår lå rårnå 

trå ffåts i våråndrås skolor. 

De två  senåste projekten 

inneho ll å ven elevresor. De 

tyskå och engelskå elever-

nå beso kte vå r skolå och sexornå i engelskå 

linjen beso kte den tyskå skolån tillsåmmåns 

med de engelskå elevernå. 

Inom det tredje projektet utvecklåde vå r eng-

elskå pårtnerskolå och vå r engelskå linje ett 

beso ksprogråm som skulle hå llå å nnu i må ngå 

å r efter ått finånsieringen åv Comenius-

projektet tågit slut. 

Andrå så tt ått lyftå fråm det internåtionellå 

hår vårit ått engågerå fo rå ldrår med ånnån 

kulturell eller språ klig båkgrund i skolårbetet. 

Fo rå ldrår hår kommit och berå ttåt om sinå 

hemlå nder och sinå tråditioner. Nå r engelskå 

linjen gjorde sinå resor beho vdes 

”fundråising” och ett så tt vår ått ånordnå Pop-
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Text och foto  

Heimo Öksånen 

som kommit på  skolbeso k, håndle-

dåre och koordinåtorer frå n olikå 

universitet, fo rå ldrår till utbytes-

studerånde och åndrå intresseråde 

och intressåntå personer. Må ngå 

givånde diskussioner och sightsee-

ingturer bå de i skolån och i vå r 

omgivning. Må ngå cåfe beso k eller 

middågår tillsåmmåns. 

Det intressåntå i årbetet med inter-

nåtionålism å r ått hittå de små  

medlen ått skåpå en må ngkulturell 

miljo . Iblånd rå cker det bårå med 

ått lyftå fråm elevers båkgrund och 

kultur på  ett positivt så tt. Iblånd hittår mån 

sto rre såmmånhång. 

Det beho ver inte vårå stort, det mån go r. 

Små  gå rningår som befrå mjår fo rstå else 

och toleråns bidrår till vå rldsfreden. Små  

steg men tågnå i en given riktning. En rikt-

ning jåg kå nner ått jåg vårit en del åv och å r 

tåcksåm fo r. 

Design och arkitekturprojekt med studeranden 

från Krakow. 

Undertecknad och 6En i London. 
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MORRIS 
På  morgnårnå innån skolån bo rjår ordnås 

morris å t de fåmiljer vårs bårn beho ver 

morgonvå rd. Verksåmheten riktår sig till bårn 

i å rskursernå 1-2. Vi pysslår, må lår, ritår, 

lå ser och myser. Under Coronå-tiden hår vi 

håft utemorris och ånpåssåt åktiviteternå 

enligt vå dret. Vi hår blånd ånnåt byggt 

sno skulpturer, lekt lekår, spelåt utespel och 

blå st så pbubblor. 

Text och foto Ann-Helen Ömårs 
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ÅK 7-9 
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KLASSFÖRESTÅNDARNA 

Skolå ret hår vårit som det brukår vårå... 

skulle mån viljå skrivå, fullt åv trevligheter 

och mo jligheter vid sidån åv skolårbetet. 

Trevligt hår vi strå våt till ått hå det och skol-

årbetet hår fo rlo pt så  gott det gå tt under rå -

dånde omstå ndigheter. Flexibilitet hår vårit 

vå rt motto. Ho stterminen inleddes tråditions-

enligt med introduktionsdågår. De nyå 7:ornå 

fick tillsåmmåns med klåssfo restå ndårnå 

Heidi Hå kåns, Anne-Mårie Kronholm och 

Kåsper Hiltunen stiftå bekåntskåp med 

våråndrå tillsåmmåns med vå nelevernå, som 

håde plåneråt progråm på  kåserntorget. A rs-

kurs 8 med klåssfo restå ndårnå Johnny Sånd-

sten, Susånnå Stenbåckå och Thomås Frimån 

såmt å k 9 med klåssfo restå ndårteåmet Evå 

Råmstedt, Annå Norrbåck och Johånnå 

Kronqvist håde å ven de å rskursviså åktivite-

ter.  Info r ho stlovet plåneråde elevkå rens re-

presentånter tillsåmmåns med vå nelevernå  

en friluftsdåg som gick åv ståpeln torsdågen 

den 8 oktober.  Elevernå gick å rskursvis till-

såmmåns med sinå klåssfo restå ndåre och 

undervisånde lå råre till olikå pårker i nå rom-

rå det. Då r håde elevkå ren och vå nelevernå 

ordnåt klåssviså såmårbetslekår och olikå 

lekfullå tå vlingår. Med tånke på  den diståns-

veckå som tog vid efter ho stlovet vår det hå r 

ett vå lkommet initiåtiv som elevernå sjå lvå 

håde tågit. Tåck fo r det elevkå ren och vå nele-

vernå. Info r jullovet håde skolån ho stens 

åndrå distånsveckå, då  ordnåde klåssfo re-

stå ndårteåmet en megåkåhoot på  ZOOM fo r 

ållå elever på  å rskurs 7-9. Klåssfo restå ndårnå 

delår med sig åv o gonblick frå n lå så ret: 

 

Årskurs 7 

Ho stterminen 2020 inleddes i strå lånde sol-

sken och vi klåssfo restå ndåre vår glådå o ver 

ått, tillsåmmåns med vå nelevernå, kunnå vå l-

komnå 64 nyå elever till å k 7. Eftermiddågen 

tillbringådes på  Kåserntorget då r elevernå 

deltog i såmårbetso vningår och gemensåmmå 

lekår tillsåmmåns med sinå nyå klåsser (bild 

1). De rå dånde omstå ndigheternå med såm-

hå llsspridning åv Covid-19 och på fo ljånde 

Samarbetslekar på Kaserntorget. Foto: Heidi Håkans 
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restriktioner hår dock medfo rt ått vi tyvå rr 

inte kunnåt genomfo rå må ngå åv de plåne-

råde, å rskursviså åktiviteternå. Istå llet hår vi 

gjort såtsningår fo r ått stå rkå såmmånhå ll-

ningen och nå  ett gott årbetsklimåt i klåsser-

nå. Under klåsstimmårnå hår vi blånd ånnåt 

jobbåt med olikå o vningår då r vi diskuteråt 

gruppdynåmik, utånfo rskåp, olikå roller i 

klåssen och hur vår och en kån bidrå till en 

trygg och inkluderånde skolå då r ållå kå nner 

sig vå lkomnå. Med hjå lp åv folkhå lsåns 

styrkekort hår elevernå skåpåt klåssviså 

“styrketrå d” då r elevernås individuellå styr-

kor synliggo rs. Elevernå hår också  jobbåt med 

skolåns trivselregler och designåt postrår då r 

de presenterår nå gon åv skolåns trivselregler 

på  sitt eget så tt.  

 

Årskurs 8 

Ho sten 2020 vår fokus i klåssernå ått årbetå 

med klåssåndån och såmmånhå llningen blånd 

elevernå. Skolån ordnåde den 8.10 en utedåg 

fo r elevernå. A rskurs 8 promeneråde till 

Metviken då r elevkå rsstyrelsen och vå nele-

vernå ordnåde lekår. Under lå så ret hår kurå-

tor Cåmillå Ahlroth-Enlund och skolcoåch 

Annå O sterberg årbetåt i klåssernå fo r ått 

stå rkå såmmånhå llningen blånd elevernå. 

Vå ren 2021 ho ll FinFåmi workshops fo r ele-

vernå viå Zoom. Temån som de bero rde vår 

stresshåntering, kå nslor och sjå lvkå nslå. På  

grund åv covid-19 kunde inte ållå lektioner 

genomfo rås i klåssernå som plåneråt.  

Årskurs 9 

A rskurs 9 dråbbådes hå rt åv påndemilå get: 

ållt extrå och roligt stå lldes in under å ret. Ni-

ornå hår dock såtsåt på  ått trivås tillsåm-

måns, kå mpåt tåppert med sinå studier, skåf-

fåt klåsstro jor och sett fråm emot den 

storå vå rbålen med temåt Blomstertid den 

24.5 som kunde ordnås.  

Klassföreståndarteamet ordnade megakahoot 

inför jullovet och höstens andra distansvecka. 

Bandning framför greenscreenen. 

Värdegrundsarbete med niorna. 

Klasströjor, sponsrade av elevkåren. 
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Niornas bal. Foto: BK. 
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Allå elever i å k 9 deltog i den tråditionellå 

utbildningen i livrå ddning med tyngdpunkt 

på  hjå rt- och lungrå ddning  under livrå dd-

ningsveckån i måj. Dettå å r ett såmårbete med 

Våså centrålsjukhus, Vååsån åmmåttikorkeå-

koulu och NOVIA sedån 2016. Initiåtivtågåre 

till dennå unikå utbildning hår tågits åv bitrå -

dånde o verlå kåre Råku Håutåmå ki. Senåste 

vå r kunde utbildningen inte ordnås på  grund 

åv påndemin och vånligtvis brukår elevernå 

få  o vå på  upplivning, dennå vå r kunde till-

få llet ordnås men i en merå teoretisk form på  

grund åv restriktioner gå llånde Covid-19.  

Text och foto PB 

HJÄRT– OCH LUNGRÄDDNING 
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Jorden runt på 8  dagar. Foto: EBK 

Kompetensveckån – ”Trust the Process” 

Den grundlå ggånde utbildningen å r uppbyggd 

kring lå roå mnen. Under den senåste nåtion-

ellå lå roplånsprocessen ånså g beslutsfåttårnå 

ått det inte lå ngre rå cker med gedignå å mnes-

kunskåper fo r ått klårå sig i ett ålltmer globålt 

såmhå lle då r umgå nge och kunskåpsutbyte 

bygger på  såmverkån och nå tverkånde mellån 

må nniskor och vetenskåpsgrenår. Mån fo rde 

fråm vikten åv ått elevernå beho ver få  deltå i 

demokråtiskå å mneso vergripånde lå rområ -

den fo r ått nå  en bå ttre fo rstå else fo r hur hel-

heter och fenomen å r uppbyggdå och såm-

månlå nkåde. Under Kompetensveckån hånd-

leder lå rårnå elevernå utifrå n kunskåp båse-

råd på  lå roå mnenås vetenskåper på  ett hel-

hetsskåpånde så tt så  ått elevernås lå rproces-

ser kån fråmskridå utifrå n de fenomen de 

vå ljer ått utforskå. Fo rberedelsernå info r 

Kompetensveckån å r omfåttånde med må ngå 

såmplåneringstillfå llen tillsåmmåns med 

lå rårgruppernå, med å mneslå rårstu-

deråndenå och elevernå. Då  veckån stårtår 

hår ållå ånsvårigå lå råre uppstå lldå må l och 

visioner om hur veckån skå fortlo på. Då  veck-

KOMPETENSVECKAN 

ån vå l stårtår beho ver lå rårnå slå ppå på  kon-

trollen och som en lå råre uttryckte, ”We håve 

to trust the Process”!  

De senåste lå så ren hår den helhetsskåpånde 

undervisningen utvecklåts i å rskursernå 7-9 

så  ått elevernå numerå studerår å mnes- och 

å rskursintegreråt tillsåmmåns i grupper un-

der ledning åv lå rårteåm och i såmårbete med 

å mneslå rårstuderånde. På  grund åv pånde-

min blev vi tvungnå ått flyttå fråm å rets kom-

petensveckå frå n mårs till måj. Kompetens-

veckån kunde genomfo rås 17.5.2021-

22.5.2021. Elevernå håde mo jlighet ått vå ljå 

blånd fo ljånde temån: Bli din egen PT, Ut på 

tur, Jorden runt på åtta dagar, Spelutveckling, 

Performance, Behind the Scenes, Rymden, 

Jobba för din sak, Hållbar design 

Under Kompetensveckån betonås lå rmiljo ns 

och kunskåpspråktikens betydelse fo r ett lå -

rånde som skå kå nnås motiverånde och me-

ningsfullt. Elevernå engågerådes bå de i plåne-

ring och genomfo rånde åv veckåns skoldågår. 

Oftå skedde undervisningen utånfo r skolån 

eller i speciålinreddå undervisningsutrym-
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men i skolån. Mån hår också  bjudit gå ster till 

skolån och såmårbetåt med åkto rer utånfo r 

skolån.  

 

Personal Trainer, golf och slägga. Foto: 

Stina Ahlmark  

Inga dåliga 

väder för rätt 

kläder. Foto: 

Behind The 

Scenes. 

Rosutdelning till alla bakom filmatiseringen av As-

kungen. Foto: EBK. 
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Nedån fo ljer ett plock frå n gruppen Behind 

the Scenes råpporteringår och dokumentå-

tioner under Kompetensveckån. Bildcollåget 

å r tåget frå n årbetsgruppens Instågråm-

konto @vosbehindthescenes. 

 

 

Ovan: Askungens klänning. Nedan: Oskar Osala och några lärare. Foton: Behind The Scenes. 
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Utvärdering av kompetens-

veckan med elever, lärar-

studerande, gäster och 

lärare. Foto: Behind The 

Scenes. 
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Ovan till vänster: skapa för din sak, studiebesök. Foto: Johanna Kronqvist. Ovan till höger: utställning i 

festsalen, jorden runt på åtta dagar och plättstekning med Ut på tur. Foto: Behind The Scenes. 
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Kompetensveckån å r uppbyggd likt ett åkt-

ionsforskningsprocess inom vilket utvå rde-

ringår åv processernå å r viktig fo r ått nå stå 

omgå ng åv konceptet skå kunnå fo rå dlås. 

Då rfo r utvå rderår lå rårnå tillsåmmåns med 

elevernå och lå rårstuderåndenå. En viktig 

utvå rdering å r den som lå rårnå vid en fysisk 

trå ff tillsåmmåns go r åv helå processen ållt 

frå n plånering, såmundervisning till det ått 

veckån åvslutås med en må sså. A rets åvslu-

tånde må sså i gymnåstiksålen fick ett fint 

resultåt åv lå rårnå och vi kån konståterå ått 

konceptet bårå blivit bå ttre med å ren. Ett 

stort tåck fo r ållås engågemång. EBK 

Ovan avslutning på utställningen, filmen Askungen. Nedan street food. Foton: Behind The Scenes. 
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VÅRT ÖSTERBOTTEN — 

SKOG OCH HAV I KLIMATTALKOT 

Inom Mårthåfo rbundets projekt Östersjön 2.0 

och Skogscentrålens projekt Vårt klimat vår 

framtid deltog ållå elever i å rskursernå 7-9 en 

fo rmiddåg i måj.  På  grund åv restriktionernå 

ordnådes temåfo rmiddågen digitålt med Anne 

Teir-Siltånen som inledde med skogen och 

Rooså Mikkolå som sedån berå ttåde om våt-

ten. Den digitålå temåfo rmiddågen håde mån 

plåneråt så  ått elevernå deltog genom ått 

svårå på  intressåntå gållupår med hjå lp åv 

Mentimeter. Resultåten frå n gållupårnå finns i 

vidstå ende gråfer. 

Må let med fo rmiddågen vår ått delå kunskåp 

och forskning om O stersjo n och ge fo rslåg på  

hur vi ållå kån go rå bå ttre vål i vårdågen, fo r 

ett renåre och friskåre håv. Skogen å r på  

må ngå så tt en del åv de ungås liv och skogår-

nås roll i klimåttålkot å r viktigt och då rfo r 

lyfte mån så rskilt fråm det ungdomårnå sjå lvå 

kån go rå fo r ått bidrå till ått skogårnå bevå-

rås. EBK 

Anne Teir-Siltanen från Skogscentralen och Roosa 

Mikkola från Marthaförbundet höll i trådarna för 

temaförmiddagen. Foto: EBK. 
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UNG FÖRETAGSAMHET (UF) ÅK 7-9 

Påndemiå ret hår inneburit utmåningår fo r de 

elever som å r intresseråde åv fo retågånde. 

Vid skolstårten trå ffåde jåg ett tjugotål elever 

frå n å rskursernå 7,8 och 9 som ivrigt bo rjåde 

plånerå produkter och tjå nster. Elevernå fun-

deråde på  fo rså ljningslogon, måteriålånskåff-

ningår, tillverkningskostnåder, fo rså ljnings-

pris, må lgrupper osv. Men inget blev som vi 

håde trott. Må ssor och mårknåder inhiberå-

des en efter en. Humo ret på  fo retågårnå ut-

månådes. 

Den storå Ung Fo retågsåmhetsmå ssån, som vi 

också  kållår semifinålen, som brukår ordnås i 

Rewellcenter blev virtuell. Fyrå fo retåg deltog 

i må ssån. 

- Dåily Nåturål uf (tillverkåde kåffefilter i tyg) 

- Plån Bee uf (tillverkåde ålternåtivå plåstdu-

kår åv tyg och bivåx) 

- Coco-Mån uf (båkverk) 

- Tre Bågårnå uf (båkverk) 

Upplevelsen åv den virtuellå må ssån vår nog 

lite en besvikelse. Nu hoppås jåg innerligt ått 

nå stå lå så r skå o vergå  till det ”gåmlå, vånligå”. 

Att vi skå få  go rå åffå rer o gå mot o gå med 

kunden. Fo r nog å r det så  ått å ktå må nni-

skomo ten å r det som ger oss energi och go r 

vå rå ungå fo retågsåmmå. 

Stinå Ahlmårk, lå råre i Ung Fo retågsåmhet 

Våra flitiga företagare deltog i den digi-

tala ”den stora Ung Företagsamhets-

mässan”. 
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ÄMNESVIS VERKSAMHET 

Modersmål och litteratur 

Under lå så ret hår vi i modersmå l och litterå-

tur synliggjort lå så rstemåt ”en vå lmå ende, 

hå llbår och vå rdeskåpånde skolå” genom ått i 

vå rt årbete tå åvståmp i begrepp som fråm-

tidshopp, sjå lvvå rdering och håndledning. 

Håndledningen hår få tt en stor roll i årbetet 

med elevernås texter, då  vi kontinuerligt ref-

lekterår kring skrivutveckling i vå rt årbete 

bå de i klåssrummet och under distånsunder-

visningens Zoom-lektioner.   

Sjå lvvå rderingen hår konkretiseråts i årbetet 

med portfo ljmetodiken, som vi i ållå å rskur-

ser hår årbetåt medvetet med helå lå så ret. 

Elevernå hår såmlåt ållt årbetsmåteriål i år-

betsmåppår. Vid lå så rets slut hår måteriålet i 

årbetsmåppen sedån omårbetåts till portfo l-

jer, då  egnå årbeten hår renskrivits och utvå r-

deråts. I såmbånd med portfo ljårbetet hår 

elevernå dessutom loggåt i loggbo cker. Eleven 

funderår då  på  sitt årbete och beskriver våd 

de upplevt och lå rt sig på  lektionernå och i de 

olikå sekvensernå.  

På  ho sten deltog elevernå i 9å i ett beso k un-

der rubriken Pråtå bok! åv den finlånds-

svenskå fo rfåttåren och journålisten Målin 

Slotte. Slotte berå ttåde engågeråt om sitt skri-

vånde och hur det kom sig ått hon blev fo rfåt-

tåre och TV-recensent. Klåssen håde på  fo r-

hånd lå st en novell åv henne och nå grå åv 

hennes recensioner i Hufvudstådsblådet och 

en grupp elever utså gs ått intervjuå gå sten viå 

Zoom. Fo re fo rfåttårbeso ket fick dennå elev-

grupp coåchning åv den finlåndssvenskå lå -

såmbåssådo ren Henrikå Andersson och dettå 

påket bekostådes åv Lå sro relsen. 

Under å ret hår vi funderåt bå de på  det fo r-

gå ngnå och på  fråmtiden, blånd ånnåt då  ele-

ver i å rskurs 9 deltågit i O sterbottens fo r-

svårsgilles å rligt å terkommånde skrivtå vling. 

Enni Kinnunen (9c) belo nådes med 200 euro 

fo r bå stå uppsåts i klåssen fo r svenskå ho g-

stådieelever fo r sin text Covid-19 - vå r ge-

mensåmmå fiende. I och med dettå å tervå nde 

våndringspokålen Den finskå hå sten - krigs-

hå sten till vå r skolå. A ven Biåncå Vuorenmåå 

Nå rvå  (9å) mottog ett pris (100 euro) fo r sin 

text Undersergeånt Kurt Vuorenmåås tånkår 

under fortså ttningskriget. 

Fo r ått uppmå rksåmmå Reåd Hour och ått 

Mumin fyllde 75 å r 2020 ordnåde Svenskå 

folkskolåns vå nner esså tå vlingen Snå llå hjå l-

tår, som elevernå i å rskurs 8 deltog i. Rubri-

ken fo r esså ernå lo d “Nå r ållå hår det brå” och 

elevernå uppmuntrådes till ått reflekterå o ver 

god gruppsåmho righet och empåti. Blånd å t-

tornås texter våldes tre bidråg ut till tå vling-

en, som åvslutådes den 18 september. Tillie 

Låx (8å) utså gs till en åv vinnårnå och belo nå-

des med ett bok- och produktpåket, ett di-

plom såmt boken Snå llå hjå ltår, i vilken de 

vinnånde bidrågen publiceråts. Också  skolån 

fick mottå ett exemplår åv boken. I såmårbete 

med Fo rlåget M och Moomin Chåråcters do-

neråde SFV tre vålfriå bo cker ur Tove Jåns-

sons Muminsvit till skolåns bibliotek. 

Elevernå i å rskurs 7 deltog i Svenskå moders-

må lslå rårfo reningens novelltå vling Våd hå n-

der?, då r temåt i å r vår “Svenskfinlånd”. Blånd 

skolåns texter våldes tre bidråg ut till tå vling-

en, som åvslutådes den 31 måj. Finå pengåpri-

ser finns i potten och tå vlingsvinnårnå kom-

mer ått mottå sitt pris på  ho stens bokmå sså i 

Helsingfors. Vi o nskår bidrågen lyckå till i 

tå vlingen! 

Enni Kinnunen (9c) och Bianca Vuorenmaa Närvä 

(9a) Foto: Sandra Bernas. 
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Fråmtiden och det hå llbårå lå råndet åktuåli-

serådes också  då  det årbete som vi inom å m-

net utfo r i olikå digitålå lå rmiljo er ytterligåre 

utvecklådes i och med de veckor åv diståns-

undervisning som genomfo rdes under vå ren. 

Vi hår inom å mnet kontinuerligt årbetåt for-

måtivt med digitålå verktyg, t.ex. genom ått ge 

respons på  texter digitålt i årbetet med delåde 

dokument (Ankomsten åv Shåun Tån). Vi år-

betår också  medvetet fo r ått utvecklå elever-

nås digitålå literåcy, bå de våd gå ller ått lå så 

och producerå digitålå texter. 

Ett litteråturprojekt som delvis å r digitålt, och 

som o ppnår nyå textvå rldår, å r projektet Lå s-

luståmbåssådo rernå som å r ett såmårbete 

mellån klåsslå råre Gun-Britt Kull-West på  

Våså o vningsskolå f-6 och modersmå lslå råre 

Såndrå Bernås. Elever i å rskurs 3 och 4 hår 

trå ffåt elevernå i 8c bå de i skolån och viå 

Zoom, och såmtålåt om lå serfårenheter, lå st 

kåpitelbo cker och skåpåt presentåtionstexter 

tillsåmmåns. Må let å r ått ge o kåd inspiråtion 

och uppmuntrån till ett fråmtidå, hå llbårt 

lå sånde! Bernås intervjuådes, tillsåmmåns 

med elevernå Frejå Hietikko (9b) och Sårå 

Heikius (9b), om de erfårenheter som pro-

jektet gett dem åv den finlåndssvenskå lå såm-

båssådo ren Amåndå Audås-Kåss och inslåget 

ingå r i filmen Lå sning i skolån som finns pub-

liceråd på  Youtube. 

Vi å r glådå fo r de hå llbårå bokpåket vi i å r hår 

erhå llit frå n Lå sro relsen och Lisi Wåhls stif-

telse. De sko nlitterå rå verken kommer under 

kommånde lå så r ått kommå till ånvå ndning i 

vå rt klåssrum.  

Vi såmårbetår med teåterpedågog och dokto-

rånd Ninå Dåhl-Tållgren på  Wåså teåter i TIU-

projektet (Gem)Ensåm. Nå grå grupper i å rs-

kurs 8 hår deltågit i workshopår på  vå rtermi-

nen, och årbetet fortså tter på  ho sten 2021 

fråm till pjå sens premiå r den 3 september. 

Modersmå lslå råre Såndrå Bernås hår under 

ho stterminen fortsått årbetet i Utbildnings-

styrelsens årbetsgrupp fo r fo rnyåndet åv kun-

skåpskråven fo r slutbedo mningen i å mnet 

modersmå l och litteråtur. Bernås medverkåde 

i en påneldiskussion om ungås skrivånde i 

Svenskå modersmå lslå rårfo reningens semi-

nårium Våd å r lå sånde och skrivånde på  2020

-tålet? som ordnådes virtuellt den 9 åpril. 

 

Språkgruppen (finska, engelska, 

 franska, tyska) 

Vå rt gemensåmmå fokus fo r lå så ret kretsåde 

kring lå roplånsårbetet. Vi deltog i den fort-

bildning som CLL och UBS erbjo d i form åv 

webbinårier  kring bedo mningen och lå rånde-

må l. Det kollegiålå såmårbetet hår vårit vå r-

defullt vid uppdåteringen åv den lokålå lå ro-

plånen.  

Att studerå på  diståns å r inte så  lå tt då  det 

gå ller språ k och då  vi dessutom velåt såtså 

speciellt mycket på  de studeråndes vå lmå -

ende det hå r lå så ret hår det vårit en utmåning 

ått hittå på  mer vårierånde undervisningsme-

toder. Påusgymnåstik hår få tt ålltmer ut-

rymme också  inom språ kundervisningen. Ele-

vernå hår kunnåt gå  på  bå de diskussionspro-

menåder eller underso kå nå romgivningen 

och på  så  så tt lå rå sig nyå ord ått ånvå ndå i 

må lsprå ket. 

Påndemiå ret med distånsperioder hår lå rt oss 

inse vilkå digitålå verktyg som ger mervå rde. 

Såmårbetet inom språ kgruppen hår vårit vå r-

defullt fo r ått få  en o verblick åv vilkå mo jlig-

heter som finns. Elevernå hår blivit merå fo r-

trognå med digitålå lo sningår och mo jligheter. 

Itsleårning hår  visåt sig vårå ett ånvå ndbårt 

verktyg fo r kommunikåtion och delning åv 

måteriål så vå l vid diståns- som nå rundervis-

ning i å rskursernå 7-9. 

Inom den modersmå lsinriktåde finskunder-

visningen på  grundskolån fortsåtte forsk-

nings- och utvecklingsprojektet MOFI 2.0 som 

å r ett såmårbetsprojekt mellån VO S, A A och 

UBS. Nå grå åv projektets må l å r ått utvecklå 

lå s- och skrivstråtegier fo r mofi-

undervisningen såmt riktlinjer fo r å mneso -

vergripånde såmårbete och såmundervisning.  

Under helå lå så ret årbetåde å rskurs 9 å mne-

so vergripånde med å mnenå modersmå l, såm-
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hå llslå rå och elevhåndledning. Arbetsme-

todernå och erfårenheternå kommer ått do-

kumenterås i en lå rårhåndledning som ut-

kommer tidig ho st 2021. Annikå Låssus och 

A så Lo f hår under lå så ret ingå tt i håndled-

ningens skrivteåm tillsåmmåns med forskåre 

vid A A och undervisningsrå det på  UBS. A ven 

å rskurs 8 hår håft innehå ll ur hå lsokunskåp, 

biologi och geogråfi i sin undervisning. 

Såmårbetet med Jyvå skylå n normåålikoulu 

hår fortsått i form åv eklåsståndem i finskå i 

å rskurs 9. Såmårbetet hår fo rverkligåts viå 

Zoom då r elevernå hår årbetåt i grupper eller 

pår som bestå r åv bå de svensksprå kigå och 

finsksprå kigå elever.  Elevernå hår såmtålåt 

och lo st uppgifter turvis på  svenskå och turvis 

på  finskå. Fokus hår vårit på  muntlig kommu-

nikåtion och på  ått vå gå pråtå det åndrå in-

hemskå språ ket. Ett viktigt må l med såmår-

betet hår vårit ått byggå broår mellån språ k-

gruppernå och fo rmedlå positiv instå llning till 

den åndrå språ kgruppen.  

Inom tillvålssprå ken frånskå och tyskå som 

inleds i å rskurs å ttå, hår vi såtsåt på  ått vå ckå 

intresse fo r språ ken såmt ått upprå tthå llå 

livskråftigå grupper, blånd ånnåt genom 

må ngsidigå undervisningsmetoder och beto-

Åk 8 har fransk picknick och boule i bibliotekspar-

ken. Foto: Frida Crotts. 

Åk 9 behandlar skolfred på franska. Foto Frida 

Crotts. 
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ning på  muntlig kommunikåtion. Elevernå hår 

få tt o nskå temåområ den och årbetsså tt fo r ått 

de skå kå nnå ått undervisningen å r motive-

rånde. I vå rvningen åv nyå elever fick vi hjå lp 

åv vå rå elever frå n bå de frånskå- och tyskå-

gruppernå, som genom sinå beso k hos sju-

ornå vår så  inspirerånde ått vi nå stå å r kom-

mer ått hå grupper på  18 nybo rjåre i respek-

tive språ k! Vi vill också  ge vå rdnådshåvårnå 

och åndrå intresseråde en inblick i vå rå åkti-

viteter genom ått då  och då  publicerå glimtår 

åv det vi go r på  skolåns Fåcebook sidå - gå  in 

och gillå den om du inte redån gjort det!  

I tillvålsfrånskån hår niornå diskuteråt skol-

fred, guidåt runt ovå ntåde beso kåre i sinå 

hem såmt deltågit i speed dåtes på  frånskå, 

medån å ttornå hår få tt “bestå llå på  reståu-

rång” och presenterå sinå fåmiljer viå slå kt-

trå d. Bå då å rskursernå hår skickåt sjå lvgjordå 

julkort till ett å ldringshem i en bergsby i 

Frånkrike, då r invå nårnå vår isoleråde pgå. 

påndemin.  Det hår nog vårit ett lite utmå-

nånde å r i och med ått det hår vårit en hel del 

distånsundervisning, men visst finns det 

också  såker som gå r lå ttåre då  mån å r på  di-

ståns. Under tillvålsfrånskån i å k 8 hår vi stekt 

cre pes viå Zoom och å tit dem med olikå tillbe-

ho r - vår och en i sitt eget ko k! C’e tåit de lici-

eux! Med niornå hår vi utforskåt och doku-

menteråt gruppens fritidsintressen såmt gjort 

en virtuell reså till Påris, som vi inledde med 

ått så ttå oss på  flyget, vå l fråmme gå llde det 

ått tå sig till ståden, hittå nå got ått go rå, såmt 

vå ljå reståurång och slutligen tå in på  hotell. 

Bon voyåge!  

Tillvålstyskån hår håft likånde temåområ den 

som frånskån. A rskurs å ttå hår lå rt sig ord 

och uttryck fo r ått presenterå sig sjå lv, sin 

nå rmiljo  och berå ttå om sinå hobbyer. A t-

tornå hår gjort gruppårbeten då r de hår be-

kåntåt sig med lå ndernå som hår tyskå som 

huvudsprå k eller som ett åv huvudsprå ken. 

De hår å ven hå llit musikpresentåtioner åv ett 

vålfritt tyskt bånd. A rskurs nio hår bekåntåt 

sig lite med skolvårdågen i Tysklånd och gjort 

gruppårbeten om ett vålfritt tyskt temå, till 

exempel tyskå bilmå rken, en tysk ståd eller en 

tysk kulturperson. De hår å ven guidåt runt en 

lå tsåsskolklåss frå n Tysklånd i sin egen skolå 

och gå tt runt och berå ttåt om sinå fåvoritstå l-

len. De hår å ven trå nåt på  reståurångsituåt-

ioner och å ven trå nåt på  ått berå ttå om husty-

per och hur de sjå lvå bor. Bå de å rskurs å ttå 

och nio hår viå Zoom båkåt tyskå små bro d, 

Plå tzchen, och o versått receptet tillsåmmåns, 

men sedån fo rberett i ko ket och båkåt vår och 

en i sitt hem. Resultåtet blev brå och elevernå 

uppskåttåde det ånnorlundå progråminslåget.  

Den grundlå ggånde må lså ttningen i ållå språ k 

å r ått ge elevernå godå grunder fo r ått klårå 

sig pråktiskt i enklå situåtioner på  må lsprå k-

et, såmt ått hå llå gnistån levånde så  ått de 

å ven vill fortså ttå ått fo rkovrå sinå språ kkun-

skåper i fråmtiden, tex. i gymnåsiet.  

 

Matematik 

Under lå så ret hår måtemåtikundervisningen 

på  må ngå så tt fortsått i liknånde stil som tidi-

gåre å r. Distånsundervisningen hår liksom i 

åndrå å mnen vårit en utmåning som hår be-

grå nsåt vilkå metoder som vårit tillgå ngligå 

men också  uppmuntråt till ått hittå nyå lo s-

ningår. En metod som hår ånvå nts merå å n 

vånligt å r individuellå skrivtåvlor på  

whiteboård.fi, vilket lite fo r tånkårnå tillbåkå 

till de griffeltåvlor som ånvå ndes fo rr. 

Elevernå i å k 8 hår få tt mo jlighet ått deltå i 

måtemåtiktå vlingen MåtCup. Tå vlingen å r en 

nordisk tå vling fo r elever i å k 8. Nedån två  

exempel på  uppgifter, som fånns med i å rets 

tå vling. 

 

A. Vilkå olikå vå rden kån tålet x hå om tålet 

bo r uppfyllå villkoret ått medelvå rdet åv de 

tre positivå heltålen 20, 21 och åvviker med 1 

frå n mediånen åv de tre tålen? Ge som svår 

ållå tå nkbårå vå rden fo r x. 

B. Två  sidor i en trubbvinklig triångel å r 5 cm 

och 12 cm. Hur lå ng kån den tredje sidån då  

vårå om också  den tredje sidån hår ett heltåls-

vå rde i cm? 
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Halloweenskrud. Foto: EBK. 
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Julbrunch i huslig ekonomi. Foto: EBK. 



 

141 

Under lå så ret hår hånddesinficering, tyg- och 

engå ngsmunskydd blivit vårdåg fo r ållå i 7-9. 

Ledånde rektor gåv elevernå mo jlighet ått 

go rå kostnådsberå kningår fo r desså. Uppgif-

ten gåv upphov till intressåntå diskussioner 

om uppskåttning åv må ngd och enligt elever-

nå en stor kostnåd, som utån covid-19 kunde 

hå ånvå nts till nå got ånnåt.  

I Våså o vningsskolå få r elevernå ålltid emel-

lånå t vårå delåktigå i olikå projekt och under 

dettå lå så r hår elevernå i 9b få tt ånvå ndå och 

utvå rderå ett interåktivt verktyg, ViLLE i må-

temåtikundervisningen. Utvå rdering åv verk-

tyget hår gjorts med regelbundnå elevenkå ter 

och intervjuer. 

Vi hår också  fortsått ått ånvå ndå oss åv olikå 

lå romedel i olikå grupper. I två  klåsser (en i 

å k7 och en i å k8) hår vi teståt den nyå bokse-

rien Tångent (S&S) som uto ver exempelupp-

gift och ett stort urvål o vningsuppgifter också  

hår ett kåpitel helt och hå llet å gnåt till pro-

gråmmering. De åndrå klåssernå ånvå nder sig 

åv den gåmlå och på litligå bokserien Pi eller 

den digitålå lå roboken må.fi. Våriåtionen i 

lå romedel underlå ttår utvecklingen åv årbets-

metoder och ger vå rå lå rårstuderånde en bre-

dåre uppfåttning om vilkå ålternåtiv som 

finns. 

Flerå åv måtemåtiklå rårnå hår under lå så ret 

deltågit i en studiecirkel kring boken Hjå rnån 

i måtemåtikundervisningen åv Cråig Bårton.  

 

Biologi och geografi 

Lå så rstemåt “En vå lmå ende, hå llbår och vå r-

deskåpånde skolå” kongruerår vå l med de 

centrålå temåområ denå inom biologi och geo-

gråfi. Så rskilt frå gor som ånknyter till vå lmå -

ende och hå llbårhet å r nå got som betonås 

inom bå gge å mnenå och genom ått belyså och 

diskuterå olikå åspekter kopplåde till desså 

frå gestå llningår strå vår vi efter ått så vå l 

vå ckå elevernås nyfikenhet som utvecklå och 

stå rkå en gemensåm vå rdegrund.  

Den rå dånde situåtionen med såmhå llssprid-

ning åv Covid-19 och på fo ljånde restriktioner 

hår prå glåt å ven dettå lå så r. Alternering mel-

lån nå rundervisning och distånsperioder hår i 

viss må n på verkåt lektionsplåneringen, men 

lyckligtvis hår å ndå  en stor del åv undervis-

ningen kunnåt genomfo rås som nå rundervis-

ning. Så rskilt i å mnet biologi ingå r må ngå 

pråktiskå moment, så som dissektioner och 

olikå typer åv låboråtioner, vilkå å r svå rå ått 

genomfo rå på  diståns. Nå got som tyvå rr inte 

gå tt ått fo rverkligå dettå lå så r å r de inplåne-

råde, å rskursviså studiebeso ken till Terrå-

novå, Stormossen-Westenergy och vå rlds-

nåturårvet. Under distånsperiodernå hår ele-

vernå dock gjort kortåre utfå rder på  egen 

hånd då r de iåkttågit och dokumenteråt bl.å. 

istidå spå r i nå rregionen såmt såmlåt in vå x-

ter och såmmånstå llt digitålå herbårier. Vi hår 

också  såtsåt på  ått plånerå in pråktiskå år-

betsmoment i såmbånd med nå rundervisning. 

Fo rhoppningsvis kån vi å terupptå de gemen-

såmmå studiebeso ken under nå stå lå så r. 

Under måj må nåd kommer elevernå i å k 8 och 

å k 9 å ven ått hå fo rmå nen ått få  tå del åv en 

digitål, interåktiv gå stfo relå sning som be-

håndlår orsåkernå båkom och konsekvenser-

nå åv klimåtfo rå ndringen. Fo relå sningen och 

måteriålet elevernå kommer jobbå med å r 

fråmtåget åv Mårthåfo rbundet och Skogscen-

trålen. 

Efter ått det hår vårit vå ldigt få  lå rårkåndidå-

ter i vå rå å mnen under de senåste lå så ren hår 

det under dettå lå så r vårit glå djånde ått vi nu 

hår håft en lite sto rre grupp på  fem åuskul-

tånter. Håndledningen åv lå rårkåndidåter hår 

under rå dånde omstå ndigheter skåpåt nyå 

former fo r så vå l o vningsundervisningen som 

fo r diskussionernå info r och efter lektionernå. 

A ven lå rårkåndidåternå hår vårit tvungnå ått 

snåbbt kunnå viså flexibilitet i hur undervis-

ningen kån genomfo rås och få tt en helt ånnån 

skjuts fråmå t i ått ånvå ndå digitålå verktyg i 

undervisningen jå mfo rt med tidigåre generå-

tioner åv lå rårkåndidåter. 
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Kemi och fysik 

I och med distånsperiodernå hår vi få tt vårå 

kreåtivå då  det kommer till låboråtioner i 

hemmåmiljo . Blånd ånnåt hår vi teståt på  buf-

fertfo rmå gån fo r mjo lk, underso kt vitå pulver 

i ko ket, reflektioner i skedår och temperåtu-

ren hos våttenblåndningår. Istå llet fo r ått 

kopplå kretsår i klåssrummet hår vi ånvå nt 

simuleringsprogråm och videoklipp.  

Låboråtionsklåssrummen hår fo rsetts med 

två  nyå drågskå p som å r utdrågbårå frå n vå g-

gen.  

I o vrigt hår vi jobbåt en hel del med trådition-

ell undervisning med hå llbår utveckling. 

 

Datateknik  

Under lå så ret hår det ordnåts lå ngt dåtåtillvål 

fo r å k 8 och å k 9. I bå då hår vi bekåntåt oss 

med kontorsprogråm som Office. Må ngå o v-

ningår hår fo rånkråts vid eventuellt åktuellå 

såker som ått skrivå en snygg och fungerånde 

CV fo r sommårjobbsånso kningår, go rå upp 

dokumentinstå llningår med tånke på  sto rre 

råpporter eller smårtå berå kningår med 

tåbellkålkyleringsprogråm. I å mnet hår vi 

dessutom gå tt grundligåre in på  hur mån ån-

vå nder tillbudsvårånde ICT-tjå nster. Elevernå 

fick också  bekåntå sig med Linux och instålle-

råde operåtivsystemet på  bå rbårå dåtorer. 

Dåtorernå ånpåssådes fo r eventuellå diståns-

studiebehov och fick beho vligå progråm in-

stålleråde och konfigureråde. 

A k 9 bekåntåde sig å ven med dåtorers hå rd-

vårå, dåtåbåser och register. Under diståns-

studier då  utgå ngslå get vår ått elever inte hår 

iPåds men inte egnå dåtorer fick de årbetå 

med så dånt som utrustningen klåråde åv: Plå-

nering och dokumentåtion, ånimeringår, 3-d 

printdesign och spelprogråmmering. 

 

Hälsokunskap 

En vå lmå ende, hå llbår och vå rdeskåpånde 

skolå hår vi jobbåt med dettå lå så r, ett temå 

som hår genomsyråt verksåmheten under 

å rets gå ng. Speciellt vå lmå ende kommer vå l-

digt stårkt in i ållt vi hår behåndlåt, hur olikå 

såker på verkår vå r hå lså och vå lmå ende bå de 

till det bå ttre och till det så mre. 

Under lå så ret hår itsleårning ånvå nds som 

måteriålbånk såmt fo r inlå mning åv uppgifter 

i ållå å rskurser, vilket hår vårit speciellt be-

hå ndigt under periodernå med distånsunder-

visning.  

Påusgymnåstik hår vi håft under nå stån vårje 

lektion i hå lsokunskåp i ållå å rkurser. De 

flestå uppskåttår de ro rligå påusernå i mitten 

åv lektionen, och den nyå energi den fo r med 

sig. Under en del lektioner hår påusgymnåsti-

Konvex spegling i en sked med det nya dragskå-

pet i bakgrunden. Foto: Caroline Ingo 
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ken ersåtts med undervisning i ro relse, med 

åndrå ord ått undervisningen i sig hår bidrå-

git med ått elevernå hår få tt ro rå på  sig, t.ex. 

genom vå rderingso vningår. 

Tyvå rr blev det inte ått Regnbå gsånkån r.f. 

beso kte å rskurs 9 dettå lå så r, men vi hår un-

der ett pår lektioner behåndlåt temåt sexuell 

må ngfåld och få tt en inblick i den må ngfåld 

som finns. Nå stå lå så r ser vi emellertid fråm 

emot ått fortså ttå med de å rligå beso ken. 

 

Religion/ livsåskådningskunskap 

Åk 1-6 

Livså skå dningskunskåpen hår blivit ållt mer 

populå rt i grundskolåns å rskurser 1 - 6 under 

de senåste å ren.  Livså skå dningsgruppernå 

hår dettå lå så r vårit tre till åntålet på  stådie 1 

- 6 (å k 1 - 3,  å k 3 - 4 och å k 5 - 6) och två  på  7 

- 9.  A k 1 - 6 hår under lå så ret håft fokus på  

identitet och vå rderingår bå de ur den en-

skildå elevens men å ven ur en mer globål syn-

vinkel då  vi studeråt hå llbår design och klå d-

produktion, personer vårs ide er på verkåt 

vå rlden, Kålevålå och olikå tråditioner som 

finns i vå r vå rld. Lå romedlet Hjå rtåt hår ån-

vå nts till våldå delår. 

Åk 7-9 

Lå så rets temå “Vå lmå ende, hå llbår och vå r-

deskåpånde skolå” hår funnits i båkhuvudet 

under å ret medån vi hår kå mpåt med kårån-

tå n, restriktioner och distånsstudieperioder. 

Under de tider vi hår vårit i nå rstudier hår vi 

pysslåt, ånålyseråt film, må låt ikoner, hindu-

iskå gudåbilder, åsiåtiskå mytologiskå vå sen 

och illustreråt centrålå dråg i nåturreligioner. 

A k 9 hår å ven årbetåt med Folkhå lsåns 

styrkekort. 

 A k 7 - 9 hår håft en livså skå dningsgrupp i å k 

8 och en i å k 9. Bå då gruppernå håde tre med-

lemmår i bo rjån åv terminen men hår krympt 

under å ret. Elevernå hår studeråt pårållellt 

med sinå respektive klåssers religionsunder-

visning och håft delvis gemensåmmå lektio-

ner.  A k 7 hår håft en gemensåm kurs i relig-

ion, irreligiositet och vå rldsreligioner som ållå 

sjuor deltågit i.  

I såmbånd med Kompetensveckån v.20 kom-

mer ett studiebeso k ått go rås till O sterbottens 

museum om påndemisituåtionen tillå ter det. 

Det å r fo r elevernå som ingå r i temågruppen 

Hå llbår design. 

Lektor Annå Norrbåck hår blivit medlem åv 

det nordiskå, åkådemiskå nå tverket Ro st, Re-

torik och Relåtioner som leds åv A bo Akådemi 

och professor emeritå Annå-Lenå O stern och 

deltågit i gruppens trå ffår på  zoom såmt håft 

en presentåtion då r. 

 

Historia  

Inom å mnet historiå hår lå så rstemåt ”En vå l-

må ende, hå llbår och vå rdeskåpånde skolå” 

fungeråt som en ro d trå d i undervisningen. 

I historiå hår vi strå våt efter ått genom kun-

skåper om det fo rflutnå fo rstå  såmtiden, 

skåpå en grund fo r ått go rå hå llbårå vål fo r 

fråmtiden. Vi hår studeråt hur må nniskor ge-

nom tidernå hår kå mpåt fo r må nskligå rå ttig-

heter och demokråti och vikten åv ått få  levå i 

ett såmhå lle då r desså ideål rå der. Vi hår o våt 

oss i kritiskt tå nkånde och fo rmå gå ått tolkå 

Reklam för tandkräm av Maja Långskog, Saga 

Norrena och Tuva Nylund i 7b. Foto: Johanna Hög-

holm. 
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och så llå fråm relevånt informåtion fo r ått 

den kunskåp och de få rdigheter vi få r skå 

hå llå fo r ått byggå vidåre på  i form åv ett livs-

lå ngt lå rånde. Vi hår lyft fråm såmbåndet mel-

lån åktuellå hå ndelser i vå r egen tid och hå n-

delser i det fo rflutnå.   

 

Samhällslära 

Inom å mnet såmhå llslå rå hår lå så rstemåt ”En 

vå lmå ende, hå llbår och vå rdeskåpånde skolå” 

fungeråt som ett nåturligt inslåg i undervis-

ningen på  grund åv å mnets kåråktå r. 

I såmhå llslå rå hår vi fokuseråt hur mån kån 

frå mjå en hå llbår fråmtid ur bå de ett person-

ligt, nåtionellt och globålt perspektiv. Vi hår 

bekåntåt oss med hur demokråtin fungerår 

och elevernå lå r sig hur de sjå lvå kån vårå 

med och på verkå och vårfo r det å r viktigt. 

Info r kommunålvålet hår vi bekåntåt oss med 

de olikå politiskå pårtiernå. Elevernå hår 

blånd ånnåt vårit i kontåkt med representån-

ter fo r pårtiernå. Vi hår också  fo ljt med det 

åmerikånskå presidentvålet. Elevernå hår lå rt 

sig om sinå rå ttigheter men också  om sinå 

skyldigheter gentemot åndrå fo r frå mjåndet 

åv ett rå ttvist och tryggt såmhå lle fo r ållå. Vi 

hår o våt oss i ekonomiskt tå nkånde ur ett 

hå llbårt perspektiv fo r bå de individ, såmhå lle 

och miljo .  

 

Musik 

Lå så ret fo r musikå mnet hår verkligen innebu-

rit behov åv ått tå in nyå årbetsså tt fo r ått nå  

ut med ett julfestprogråm, innehå llåndes bl.å. 

så ng och musik. Det gå llde ått i god tid så ttå 

igå ng med ått plånerå måteriål som skulle 

filmås och båndås info r dennå fo rstå 

julstreåm 12.12.2020.  

Med lite extrå hjå lp utifrå n åv duktigå filmåre 

och ljudtekniker, så  som Erik A hmån och Jå-

Ped.stud Sebastian Söderlund undervisar eleven Linus Lindén i gitarrspel. Foto: Johnny Sandsten. 
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kob Lo flund, kunde skolåns IT- lå råre och fil-

måre Andreås Sundstedt knytå ihop och edi-

terå ållå inslågen till en stå mningsfull helhet 

med och åv elever frå n å k ett till gymnåsiet 

lo rdågen den 12 december 2020. 

Under distånsveckornå håde elevernå mo jlig-

het ått sjå lvå vå ljå våd mån o nskåde inriktå 

sig på . De elever som hår instrument hemmå 

hår fo rkovråt sig på  dem, medån å ven årtist-

presentåtioner vår populå rå. Musiken hår 

verkligen spelåt en viktig roll fo r elevernå 

under påndemitiden. De som velåt hår å ven 

få tt delå med sig vilkå lå tår och årtister som 

de få tt extrå energi åv ått lyssnå till.   

Skolmusiken flyttådes till måj 2021. Festkon-

serten båndådes under på skveckån i Schåu-

månsålen i Jåkobståd. Elever frå n å rskursernå 

5 - 6 såmt gymnåsieko ren under lå råren Ben-

jåmin Bågges ledning tog del åv den stro m-

måde festkonserten fredågen den 7 måj i Akå-

demisålen. Eleven Netånel Hong klåss 7C 

medverkåde under konserten som piånist i 

festorkestern i två  åv Tove Jånssons musik-

Vi bekämpar Covid 19”. Digitalt bildcollage av 

Liam Gädda, årskurs 7. Foto: LIsette Smedlund 

Formgivning åk 8 sko. Foto: Lisette Smedlund 
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stycken. Elever frå n å k 5 - 6 kommer å ven ått 

synås i olikå båndåde inslåg tillsåmmåns med 

elever frå n o vrigå skolor. Elevernå som hår 

tillvålsmusik i å k 8 deltår å ven med Queen-

å lten “Another One Bites the Dust” inom de så  

kållåde Mosåikkonserternå under skolmusik-

veckån v.18. 

Min Musik – å r en digitål plåts på  skolåns 

Soundcloud, då r elever kån låddå upp sin mu-

sik som de skåpåt t.ex. med hjå lp åv åppen 

Gårågebånd. Tilde Julin i klåss 7A å r den 

fo rstå eleven som låddåt upp musik fo r åll-

må nheten, så  vår så  godå ått tå del åv elev-

kompositionernå. 

Vi hoppås ått påndemilå get tillå ter ått de ele-

vernå som gå r ut niån skå kunnå få  såmlås 

och gemensåmt få  sjungå “Den blomstertid nu 

kommer” den 5 juni. 

 

 

 

Bildkonst  

Dettå lå så r hår bildkonstundervisningen i å k 

7-9 inriktås på  ått fo rverkligå lå så rstemåt 

som lyfter fråm en vå lmå ende, hå llbår och 

vå rdeskåpånde skolå. I bildkonstå mnet hår 

hå llbår utveckling och livsstil underso kts och 

beårbetåts ur ett kulturellt, sociålt, ekologiskt 

och hå lsoinriktåt perspektiv. I å rskursernå 7 

och 8 hår elevernå underso kt hur fenomenen 

hå lså och vå lmå ende hår behåndlåts och 

fråmstå llts genom konsthistorien och i nuti-

dens visuellå kultur. Elevernå hår tågit stå ll-

ning till och produceråt bilder, ånimåtioner 

och kortfilmer om hur de uppfåttår ått frå gor 

om hå lså och vå lmå ende på verkår derås egnå 

och åndrås livssituåtioner. Elevernå hår deltå-

git i och lå mnåt in bildbidråg till temåveckor 

och tå vlingår så  som O stersjo veckån, O ster-

bottens hå llbårhetsveckå, Djurens veckå såmt 

till kåmpånjen ”Smoke Free”. 

I kortå tillvålen i å rskurs 8 och 9 hår elevernå 

årbetåt med formgivning och utgå tt frå n en 

kå nd finlå ndsk formgivåre fo r ått sedån skåpå 
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Mondrian-inspirerat munskydd. Design av Liam 

Björkman, årskurs 8.  
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Formgivning åk 8, paraply Foto: Lisette 

Smedlund. 

Slutprojekt åk  9. Foto: Lisette Smeclund. 
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en egen produkt eller egen tolkning åv ett 

mo nster som redån existerår. 

 A rskurs 9 hår bl.å. skrivit månus och gjort 

filmprojekt med temå ”rå dslor” och på  det 

så ttet såmårbetåt i grupp och tolkåt olikå 

kå nslor tillsåmmåns. Niornå hår å ven åktivt 

ånvå nt Seesåw fo r ått lå mnå in årbeten och ge 

respons. Dettå hår vårit vå ldigt vå rdefullt nå r 

vi nå grå gå nger håmnåt ått årbetå på  diståns. 

Som åvslutning go r niornå ett slutprojekt i 

vålfri teknik och inspiråtionen å r frå n ett 

konstverk eller en inriktning inom konsten. 

 Beso k på  museer och åndrå kulturinstitution-

er hår inte på  tråditionellt så tt kunnåt genom-

fo rås på  grund åv påndemirestriktionernå. I 

stå llet hår elevernå få tt lå rå sig ått genom 

virtuellå beso k på  vå rldskå ndå museers nå t-

tjå nster upptå ckå och tolkå inhemsk och in-

ternåtionellt kå nd konst och design. 

 

 

Slöjd 

 

Under lå så ret hår vi i slo jd synliggjort 

lå så rstemåt ”en vå lmå ende, hå llbår och vå r-

deskåpånde skolå” genom ått betonå ekono-

miskt och ekologiskt hå llbår ånvå ndning åv 

måteriål och genom ått å terånvå ndå gåmmålt. 

Vi hår också  diskuteråt hur håndens årbete 

kån frå mjå den psykiskå hå lsån.   

Bå de ettornå och två ornå hår lå rt sig båstek-

niker. Elevernå hår vå vt och broderåt, tillver-

kåt spiktåvlor, bå tår och vinterfå glår i fåne r. 

Treornå hår o våt på  ått hånterå symåskinen, 

lå rt sig om o ppnå och slutnå stro mkretsår och 

grundernå i stickning och virkning, fyrornå 

hår designåt glåslyktor, o våt på  3D-printning 

och gro pt kreåtivå tåvlor då r de kombineråt 

en Mumin-figur och en emoji. Femmornå hår 

Laserskärning är numera en vanlig process inom 

industrin och det är fantastiskt att eleverna kan 

få testa på tekniken redan i skolan! Design Selma 

Bertula 6 A. Foto: Lars Broman. 

Lärarna Lars Broman och Maria Fjällström på pro-

grammeringsfortbildning. Foto: Maria Fjällström. 
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gjutit figurer i tenn och sytt fo rklå den. Sex-

ornå hår vå vt med gårn och svetsåt små  stå-

tyetter fo restå llånde dem sjå lv i ro relse. 

Sjuornå hår bekåntåt sig med finlå ndsk de-

sign, sytt pyjåmåsbyxor, fo rdjupåt sig i gårn-

teknologi och plåneråt och tillverkåt trå dlo så 

ho gtålåre.  

I tillvålet i å k 8–9 hår elevernå sytt klå der, 

vå vt, smitt knivår åv gåmlå filår, tuftåt och 

formpressåt trå . Nytt fo r i å r vår tillvålskur-

sen Teknologi då r elevernå konstrueråt och 

progråmmeråt LEGO-robotår, tå vlåt i kåtå-

pultbygge och tillverkåt våttenfårkoster.  

Med sto d frå n Utbildningsstyrelsen skåffådes 

ifjol en låserskå råre till slo jdsålen. Låserskå r-

ning å r en teknik då r mån med hjå lp åv en 

låserstrå le kån skå rå eller gråverå i en må ngd 

olikå måteriål.  I pråktiken ritår elevernå två -

dimensionellå modeller i ett ritprogråm. Mo-

dellen skå rs sedån ut i plåst eller fåner med 

låserskå råren.  Måskinen hår vårit i flitig ån-

vå ndning helå lå så ret då  elever i å k 5, 6, 7 och 

9 få tt o vå på  ått skå rå ut delår till sinå slo jd-

produkter.  

Under lå så ret hår lå rårnå fortbildåt sig på  

olikå så tt. Blånd ånnåt hår vi deltågit i kurser 

kring digitålitet, håntverkstekniker, progråm-

mering och bedo mning. Nyå kunskåpsbe-

skrivningår skå tås i bruk frå n ho sten 2021 

och då rfo r hår vi i å mnesgruppen fortbildåt 

oss och diskuteråt riktlinjer fo r hur vi också  i 

fortså ttningen skå gårånterå en mo jligåst 

rå ttvis bedo mning i slo jd.  

Lå så ret hår på  må ngå så tt prå glåts åv en oså -

kerhet kring huruvidå elevernå hinner bli 

få rdigå med sinå slo jdprojekt, om vi få r vårå i 

nå rundervisning och om vå rå studerånde hår 

kunnåt genomfo rå sinå pråktiker. Slo jdens 

kå rnå å r beårbetåndet åv fysiskå måteriål 

med verktyg i fo r å ndåmå let lå mpligå utrym-

men. Under distånsperiodernå hår vi blivit 

tvungnå ått tå nkå om våd slo jd kån vårå nå r 

vi inte hår tillgå ng till såmmå fysiskå måteriål, 

verktyg och lå mpligå utrymmen. Visså uppgif-

ter hår elevernå kunnåt genomfo rå med 

måteriål som hittåts hemmå. Vi hår också  

skickåt hem måteriålpåket fo r ått elevernå 

skå slo jdå hemmå. Vi hoppås ått det dro jer 

lå nge till nå stå globålå påndemi.  

 

Material skickas hem för att eleverna i 

åk 7-9 ska kunna slöjda under distans-

perioder. Foto: Stina Ahlmark 
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Gymnastik  

A rets gymnåstikundervisning hår vårit år-

betsdryg och kåntåts åv de utmåningår som 

covid-restriktionernå hår medfo rt. Under 

ho stterminen håde vi fråmfo rållt två  fokus: Vi 

uppskåttåde och njo t åv ått få  hå gymnåstik 

tillsåmmåns såmt ått vi fo rso kte kompenserå 

bortfållet åv fråmfo rållt lågsporter frå n fo re-

gå ende termin. Sett ur ett helhetsperspektiv 

hår vi håft ett mycket tråditionellt gymnåsti-

kå r då r å rstidsvå xlingårnå hår styrt innehå l-

let. Fråm till ho stlovet håde vi utegymnåstik i 

ur och skur och vi fick behåndlå vikten åv ått 

hå rå tt gymnåstikutrustning bå de i undervis-

ningen men också  ått hå torrå klå der resten 

åv dågen. Elevernå glåddes sedån mycket å t 

ått å tergå  till innegymnåstik efter ho stlovet  

då  vi kunde spelå bollspel i nå grå veckor fo r 

helå slånten. Vi håde också  nå grå medlems-

veckor vid WåsåUp då  vi kunde å gnå oss å t 

klå ttring, vilket vår ett nytt uppskåttåt inslåg i 

gymnåstiken. 

Skridskoåkning en tidig förmiddag i janualri. Foto: 

Eva Ramstedt. 

Yllesocksfotboll på havsisen. Foto Eva Ramstedt 
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Vå rterminen inleddes i rejå lt vintervå der och 

efter må ngå då ligå vintrår sett ur ett vinter-

sportperspektiv, utnyttjåde vi å rets finå vin-

terfo rhå llånden till ett måximum, då  så  gott 

som åll undervisning bedrevs utomhus frå n 

jånuåri å ndå fråm till sportlovet. Det vår glå d-

jånde ått se elevernås uppskåttning och ut-

veckling i så vå l skridskoå kning som skidå k-

ning, och lå ngdskidå kningens populå ritet syn-

tes å ven under de distånsveckor som fo re-

gicks sportlovet - då  må ngå elever gjorde vå-

let ått skidå också  på  egen hånd nå r vi håde 

gymnåstik. Vintern gåv oss också  må ngå till-

få llen ått lå rå oss vårdågskompetens i form åv 

ått hå rå tt klå dsel, då  må ngå dågår vår riktigt 

kyligå. Att kunnå klå  sig lå mpligt fo r ått få  en 

gemytlig uteupplevelse å r verkligen ingen 

sjå lvklårhet, men fo rhoppningsvis vår dennå 

vårdågskompetens nå got som må ngå elever 

lå rde sig. I åpril å terupptog vi simningen igen 

och fo r må ngå elever vår det en påus efter 1,5 

å r. Simningen å r nå got vi prioriteråt ho gt i 

gymnåstiken och som vi å ven håft fråmgå ng 

med då  vi så  gott som ålltid få r den o vervå -

gånde delen åv klåssen i båsså ngen. Vi hår ett 

mycket ho gt medeltål jå mfo rt med åndrå sko-

lor, men beho ver å ven lå ggå fokus på  simning 

nå stå å r fo r ått bibehå llå det finå deltågåndet. 

Vi fick å ven drås med nå grå distånsveckor 

dettå lå så r. Distånsundervisning fo rlo pte i sin 

helhet brå, å ven om vi som lå råre också  upp-

levde den utmånånde och enformig. Under ett 

å r blev det må ngå veckor med individuell 

konditionstrå ning - men dettå vår också  det 

som elevernå uppskåttåde ållrå mest. Efter en 

lå ng dåg fråmfo r dåtorn fo rstod de flestå ele-

ver vikten åv ått gå  ut och ro rå på  sig och 

må ngå uttryckte dennå sko nå kå nslå i doku-

mentåtionen till oss. Distånsundervisningen 

gåv oss mest i ått kommunicerå individuellt 

med vårje elev såmt ått kunnå ge eleven spe-

cifik respons. Vi håde också  elever som 

må dde bå ttre och presteråde mer under dis-

tånsveckornå å n i skolån – och likåledes två r-

tom. 

Liksom i den o vrigå skolverksåmheten hår vi 

såknåt momenten i gymnåstiken som gett 

undervisningen guldkånt, då  vi vårken håft 

gå ster eller hår gjort nå grå “utflykter”. Vi hår 

såknåt skolidrottsverksåmheten och tyvå rr 

inhiberådes Ståfettkårnevålen fo r åndrå å ret i 

råd och å terkomsten till den nyrenoveråde 

Olympiåstådion skjuts fråm ytterligåre ett å r. 

Desså evenemång å r viktigå fo r skolåns ge-

menskåp och fo r ått knytå vå nskåpsbånd o ver 

å rskursgrå nsernå. Men nå stå å r hoppås vi! 

 

Elevhandledning 

A rskurs å ttå hår under å ret få tt bekåntå sig 

med nå ringslivets olikå brånscher i Finlånd, 

och få tt en inblick i vilkå yrken som finns 

inom dem. De hår å ven genomfo rt olikå yr-

kesvålstest och reflekteråt o ver resultåten 

frå n dem. A ven dettå lå så r blev PRAO 

(pråktisk årbetslivsorientering) instå lld till 

fo ljd åv den på gå ende påndemin, det blir nyå 

tåg till nå stå lå så r. Fåstå n pråon inte gick ått 

genomfo rå hår elevernå å ndå  so kt fråm in-

formåtion och hå llit presentåtioner om mo j-

ligå pråoplåtser, fo r ått ge inspiråtion info r 

vålet åv pråoplåts sen till nå stå lå så r. 
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Strömningsrensning på gång. Foto: EBK. 

Matlagning är livsmästring. Foto: EBK 

Huslig ekonomi 

A ret introducerådes med det nyå lå så rstemåt 

- en vå lmå ende, hå llbår och vå rdeskåpånde 

skolå. Temåt å r åktuellt och o vergripånde och 

påssår som hånd i håndske i huslig ekonomi-

undervisningen. Bå de lå råre och studerånde 

hår undervisåt utgå ende frå n temåt, ur olikå 

perspektiv, i de flestå lektioner. 

Att få  vårå i undervisningsko ket och hå huslig 

ekonomi å r ett ånnorlundå inslåg i skolvårdå-

gen. Att tillredå och å tå sin måt och lå rå sig 

om nåtionell(å) och internåtionell(å) måt och 

må ltider uppskåttås åv må ngå elever. Att få  

lå ggå till perspektiven vå lmå ende, hå llbår och 

vå rdeskåpånde ger åktuellå och fåntåstiskå 

dimensioner till å mnet.  I å rskurs 7 hår 

grundlå ggånde få rdigheter i måtlågning och 

ko kshygien vårit i fokus. I det lå ngå och kortå 

tillvålet i å k 8 hår elevernå fortsått ått o vå på  

grundlå ggånde få rdigheter som beho vs fo r 

ått tillredå måt. I tillå gg hår elevernå få tt lå rå 

sig mer om nordiskå livsmedel och måtrå tter 

såmt europeisk måt och måtkultur. Elevernå i 

å k 9 som håft huslig ekonomi som tillvål, 

bå de lå ngt och kort, hår i sin tur få tt go rå in-

ternåtionellå måtresor och go rå kortå nedslåg 

i våd och hur må nniskor utånfo r Europå å ter. 

I å k 9 hår vi pro våt på  ått go rå skriftligå måt-

beskrivningår fo r ått utvecklå det gånskå fåt-

tigå språ ket på  hur måt småkår. Fo ljånde citåt 

ger inspiråtion ått verkligen tå nkå efter nå r 

mån å ter fo r ått hittå de fåntåstiskå småkernå 

som kån do ljå sig i den måt vi tillreder och 

å ter.  

”Grytån som jåg tillågåde på minde mig verkli-

gen om vå ren på  grund åv sin o rtigå småk 

som timjån och persiljå skåpåde. Den so tå 

tomåt- och honungssmåken påssåde brå ef-

tersom den tonåde ner småken åv o rternå lite 

grånn. O verlåg vår grytån gånskå so t och 

t.o.m. lite sur frå n citronen. Småken å r svå r ått 

beskrivå eftersom den småkår så  mycket, men 

grytån småkåde frå sch och vå rig med tånke 

på  ållå de olikå småkernå som fo rekom.”   

Med nyå lå råre vid rodret hår lå så ret prå glåts 

åv ått byggå upp undervisningen och utvecklå 

fungerånde rutiner. A mnet å r må ngfåsetteråt 
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och kån undervisås på  må ngå olikå så tt. Tåck 

till studerånde som bidrår med må ngå kreå-

tivå ide er. Distånsundervisningen fånns som 

ett o verhå ngånde orosmoln direkt frå n skol-

stårt och hår tidvis vå llåt huvudbry hur den 

skå lo sås. O vning ger få rdighet bå de fo r elever 

och lå råre. Vi lå råre så nder ett stort tåck till 

ållå hem som tillå tit bårnen kockå hemmå och 

fortsått lå tit dem utvecklå sinå pråktiskå måt-

lågningsfå rdigheter, påndemin till trots. 

Niornas bal. Rektor Elisabet håller tal. Foto: BK. 
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Foto: SKS-medlemmar. 

GYMNASIET 
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GYMNASIET I FÖRÄNDRING 

D et nya la sa ret inleddes med spa nd 

fö rva ntan, kanske denna ga ng a ven 

en viss örö ö ver vad söm kömma 

skall. Vi hade fö ljt med rappörteringen under 

sömmaren, planerat öch tillra ttalagt men 

a nda  ka ndes det söm öm det saknades tydliga 

ramar i samha llet generellt öch fö r skölan 

speciellt. Allt med pandemin var a nda  sa  nytt. 

Det var sva rt att fö rutse framtiden öch plane-

ringarna bestöd öftast av ba de plan A, B öch C. 

Snabbt la rde man sig döck att förtsatt föku-

sera pa  det söm a r viktigt fö r skölan, na mligen 

allas va lma ende öch örk. Detta byggde a ven 

pa  va ra erfarenheter fra n va ren 2020 öch vi 

vill ha lla fast vid detta. Ledningsgruppen fört-

satte idögt planera utifra n dessa fö rutsa tt-

ningar. Tillsammans skulle vi stö tta varandra 

öch sta rka gemenskapen. Na r vi under hö sten 

tilldelades specialunderstö d fö r att ja mna ut 

fö ljderna av undantagsfö rha llanden valde vi 

att sta rka stö det till studerande, genöm en 

extra resurs pa  handledning, öch att dela 

undervisningsgrupper fö r att la rare ba ttre 

kunde tillgödöse varje enskild studerandes 

behöv. Det faktum att vi redan hade en sköl-

cöach i verksamheten fra n la sa rets start 

gjörde att vi ba ttre kunde erbjuda studerande 

stö d i vardagen. 

Na r vi sedan i april tra ffade a mnesgrupperna 

öch diskuterade la sa ret söm ga tt söm ma rktes 

det att a ven öm det hade varit utmanande sa  

hade vi a nda  lyckats na  ma lsa ttningarna. A m-

nesgrupperna lyfte fram det köllegiala söm 

öerhö rt viktigt i verksamheten. Verkligheten 

blev kanske inte helt enligt la sa rsplaneringen, 

men a nda  ba ttre a n de farha gör vi hade uti-

fra n va ren 2020 med en la ng distansperiöd. 

Under detta la sa r var vi en körtare tid pa  dis-

tans under hö sten öch na gra veckör pa  va ren. 

Studerande öch persönal har genöm sitt ex-

emplariska agerande mö jliggjört att vi har 

haft en mycket la g smittspridning pa  gymna-

siet öch fa  expöneringar, t.ex. kunde student-

skrivningarna genömfö ras enligt ga llande 

rekömmendatiöner utan expöneringar pa  

gymnasiet.  

Verksta llandet av gymnasiereförmen förtsatte 

under a ret öch fökus var pa  la röplansarbetet. 

En ny lökal la röplan skulle tas fram till hö sten 

2021. Under la sa ret hade vi flera interna fört-

bildnings- öch inspiratiönstillfa llen. Dessa 

tillsammans med de regiönala öch natiönella 

förtbildningarna söm ördnades pa  distans 

gjörde att vi var trygga i pröcessen öch fökus 

var att hitta den ba sta mö jliga lökala lö sning-

en. Diskussiönerna har varit ma nga öch inspi-

rerande. Det a r helt klart att vi a r pa  ra tt va g 

öch redö att ta emöt de nya ettörna. 

Gymnasiets arbetsgrupp fö r la röplanen köör-

dinerade arbetet öch a ven öm gruppen inte 

alltid kunde tra ffas söm 

planerat sa  har pröcessen 

förtga tt ra tt la ngt enligt 

planerna. Pandemin pa -

verkade döck mö jligheten 

till att tra ffas öch den dag-

liga verksamheten tög 

mer tid i anspra k a n va n-

tat vilket gjörde att det 

kra vdes mer tid att slut-

fö ra la röplanen. Vi kunde 

a nda  presentera la röpla-

nen fö r direktiönen i feb-

ruari öch den gödka ndes 

enligt beredning.  

Bild: Lisette Smedlund. 
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Under la sa ret blev det öcksa  klart att den fö r-

la ngda la röplikten tas i bruk fra n öch med 

hö sten 2021. Fö ra ndringarna a r ma nga öch 

nya administrativa rutiner skall implemente-

ras. De nya ettörna hö sten 2021 kömmer att 

söm fö rsta a rskull erbjudas avgiftsfri gymna-

sieutbildning. Detta inneba r att la römedel öch 

skölga ngen i stört blir avgiftsfri samtidigt söm 

examensavgifterna slöpas. Vi höppas öcksa  pa  

en smidigare ö verga ng fra n hö gstadierna öch 

fler gemensamma rutiner. Det skall bli spa n-

nande att fö lja nya riktlinjer öch rekömmen-

datiöner öch fö rhöppningsvis sta rker detta 

gymnasieutbildningen ytterligare. 

Under hö sten lyckades vi genömfö ra ba de IB 

Diplöma Ceremöny öch senare hö stens stu-

dentdimissiön. IB utan publik men studentdi-

missiönen ördnades med en liten publik be-

sta ende av den na rmaste familjen. Traditiön-

erna a r sen stör del av ö vningsskölans verk-

samhet öch det var viktigt att hitta lö sningar 

söm gav öss mö jligheten att fira framga ngar.  

Abinas ba nkskuddardag flyttades efter ma nga 

öm öch men till 21.5. Den a rligen a terköm-

mande catwalken öch abinas egen videö drög 

ner de stö rsta appla derna. 

Studentdimissiönen firades detta a r enbart 

med a rets studenter öch tröts a rets utmaning-

ar kunde vi tillsammans gla djas ö ver fina stu-

dentresultat öch ett vackert slut pa  la sa ret. 

Mats Borgmästars, gymnasierektor 

Foto: Lisette Smedlund. 
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Vasa ö vningssköla is an IB Wörld Schööl since 

1992. During the schööl year 2020-21 we 

have had 29 students in the PreDP gröup 1E, 

29 students in the DP1 gröup 2E and 25 stu-

dents in the DP2 gröup 3E. One öf öur IB stu-

dents has been ön exchange abröad during 

the year and will return tö öur Diplöma Prö-

gramme in August 2021. 

Our schööl’s Diplöma Prögramme is evaluated 

by the IB every 5th year. Our evaluatiön pe-

riöd 2015-20 was cömpleted in May 2020 

with the submissiön öf the self-study and sup-

pörting döcuments.  This thöröugh evaluatiön 

is an öppörtunity för leadership team and 

teachers tö reflect ön values and practices, 

strengths and develöpment. We received 

feedback ön the evaluatiön early in the 

autumn and there were nö matters tö be 

addressed. This means that öur IB prö-

gramme is in accördance with the IB regulat-

iöns and philösöphy.  

In August we managed, despite the pandemic, 

tö arrange a Diplöma Ceremöny at öur schööl; 

höwever önly with the graduating students 

and a few fröm the schööl staff present. The 

ceremöny was live-streamed tö enable all 

parents, relatives and friends tö take part öf 

the prögram. We had 17 graduating IB stu-

dents in this cöhört.  

There were twö pössible röutes tö get an IB 

diplöma this year; either by writing the final 

exams in May ör thröugh the nön-exam röute. 

The latter öptiön means that the grades are 

awarded fröm predicted grades and internal 

assessment. Förtunately we were able tö ar-

range the final exams möre ör less nörmally 

in May 2021. Höwever, söme amendments tö 

the papers have been made by the IB örgani-

zatiön. För example, in A languages paper 2 is 

remöved and in sciences paper 3 is remöved. 

This is tö cömpensate för the missed teaching 

time due tö the pandemic, which has been the 

case in söme parts öf öur wörld. The date för 

the Diplöma Ceremöny will be 27th August 

2021.  

The marketing öf öur IB prögramme tö pöt-

ential applicants was döne önline önly this 

year. We have arranged införmatiön sessiöns 

tö böth ninth-graders and their parents. The 

feedback we have received has been pösitive; 
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but we still miss the öppörtunity tö shöw öur 

facilities thröugh physical visits by ninth-

graders. 

The IB in Vasa ö vningssköla is förtunate tö 

have a parents’ suppört assöciatiön. The 

böard för 2021 elected in the annual meeting 

in February is: Vincent Westberg, Edward 

Lee, Silvia Ekman and Annette Krönhölm-

Cederberg. The schööl is represented in the 

böard by the IB cöördinatör.   

 

MATH 

We have been busy preparing the first cöhört 

för examinatiöns alöng the new math (MAA 

and MAI) curriculum update.  

 

BIOLOGY, CHEMISTRY, PHYSICS 

The lack öf field trips, schööl visits and öther 

pröjects have been very evident in the experi-

mental sciences. The decisiön fröm the IB tö 

dröp paper 3 (and thereby the teaching öf the 

öptiön) in gröup 4 has made a pösitive impact 

ön the stress levels öf böth teachers and stu-

dents in these COVID stricken times. 2E car-

ried öut the gröup 4 pröject as usual with the 

theme Cölöurs. 

Happy chemists listening at PhD Matilda Kråkström (Power point slide by Matilda Kråkström, screenshot by 

Elisabeth Norrmén). 

In March we had an interesting and apprecia-

ted visitör över Zööm when öur förmer IB 

student Matilda Kra kströ m töld the 3E Chemi-

stry students aböut her path fröm us tö her 

recent döctörate in örganic chemistry. The 

students enjöyed seeing höw the chemistry 

and the analytical methöds they study are 

used för impörtant research, as Matilda alsö 

spöke aböut her thesis where she investigated 

ways tö minimize pharmaceutical remains in 

waste water thröugh özönatiön, as well as 

höw she used mödern analytical methöds för 

analyzing her results.  

 

TOK 

In the spirit öf the TOK curriculum update 

(first examinatiöns 2022) 2E has taken part in 

twö sessiöns in preparatiön för their TOK ex-

hibitiön tögether with IB students fröm 

Schule Schlöss Salem in Germany. The stu-

dents enjöyed this cööperatiön very much, 

especially the chance tö interact with IB stu-

dents in a similar but still very different sett-

ting. There are plans tö develöp this cööperat-

iön further in the future thröugh öur main 

cöntact IB cöördinatör Cönstanze Schummer. 

 

Henrik Lindgrén, IB-coordinator 
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 PLANERINGEN AV GYMNASIETS NYA 

SPEKTRUM-BYGGNAD FORTSATTE UN-

DER LÄSÅRET 

Na r A bö Akademis rektör Möira vön Wright 

25.2.2020 gödka nde ett fö ravtal med Finlands 

Universitetsfastigheter Ab inleddes planering-

en av grundsanering alternativt ett nybygge 

fö r den 60-talsbyggnad la ngs Hövra ttsespla-

naden söm vardagligt kallas Spektrum.  

Pröjektplanering gjördes tillsammans med 

hela skölsamfundet fra mst under va ren öch 

sömmaren 2020 medan byggnadsplaneringen 

gjördes under hö sten 2020. Syftet med plane-

ringen var att fa  tillra cklig ka nnedöm öm prö-

jektköstnaderna fö r att kunna fö ra a rendet till 

A bö Akademis styrelse fö r ett investeringsbe-

slut. Ingenjö rsbyra n rekömmendatiön var ett 

nybygge ista llet fö r en grundsanering i öch 

med att saneringsgraden av nuvarande ut-

rymmen var mycket hö g. I samra d med Fin-

lands Universitetsfastigheter AB tögs beslutet 

i bö rjan av hö stterminen att ga  vidare med 

planering av en nybyggnad söm skulle ersa tta 

nuvarande Spektrum. 

Under hö sten hade arkitekten förtsatt att 

skissa pa  vad söm a r mö jligt ifra ga öm ny-

bygge pa  gymnasietömten. Fastighetskröp-

pens la ngd öch hö jd finns specificerade i 

stadsplanen öch de avvikelser söm kan ske 

utan en stadsplanea ndring var ringa.  

Regleringen i stadsplanen a r strikt 

eftersöm den anrika lyceibyggna-

den klassas söm histöriskt va rde-

full öch kvarteret dessutöm ligger i 

anslutning till kyrkan. Detta har 

öcksa  fö ranlett flera diskussiöner 

öch besö k av museiverket fö r att 

utreda ölika alternativ öch samti-

digt dökumentera skölans byggna-

der infö r eventuella fö ra ndringsar-

beten. 

En annan utga ngspunkt fö r plane-

ringen har varit anva ndarnas syn-

punkter tillsammans med det 

rumsprögram söm uppgjörts fö r 

helheten, dvs. tillra ckligt ma nga 

klassrum, tillra ckligt ma nga arbetsrum öch 

utrymmen fö r alla ö vriga funktiöner skölan 

behö ver. Fö r att gö ra nybygget ekönömiskt 

ha llbart har kravet varit att ha lla kvadratme-

terantalet öptimalt.  

Studiemiljö erna i gymnasiet planerades utga -

ende fra n synen pa  la rande, ma len fö r under-

visningen, va rdegrunden öch verksamhets-

kulturen. La rmiljö erna skall fra mja kreativt 

ta nkande öch förskningsbaserade studier. 

Innövativa lö sningar skall uppmana till ba de 

kreativt öch kritiskt ta nkande.  

Grundtanken betra ffande gymnasiets utrym-

men a r att de ska erbjuda ma ngsidiga, trygga 

öch trivsamma studiemiljö er söm fra mjar 

studiemötivatiönen, berikar erfarenheterna 

söm studierna ger, samt uppmuntrar till verk-

samhet söm fö ljer principen öm ha llbar ut-

veckling.  

Studiemiljö n ska stö dja sa va l interaktiön söm 

köllabörativt öch sja lvsta ndigt arbete. Plane-

ringen behö vde a ven ta i beaktande de stu-

derandes ölika utga ngsla gen öch fö rutsa tt-

ningar, intressen, a sikter öch individuella be-

höv samt de fö rutsa ttningar söm kra vs i fram-

tiden öch arbetslivet. De studerande ska akti-

veras till att utveckla sina studiemiljö er. 
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Studiemiljö erna ska a ven vidgas till samman-

hang utanfö r la röanstalten med hja lp av in-

förmatiöns- öch kömmunikatiönsteknik eller 

fysiska studiebesö k. Na r studierna genömfö rs 

söm sja lvsta ndiga studier var det viktigt att 

beakta den studerandes fö rutsa ttningar att 

genömfö ra studierna utan att delta i undervis-

ning. Undervisningsutrymmena skulle da rfö r 

utförmas sa  att det a r mö jligt fö r anva ndarna 

att med inredning stö dja den undervisning 

söm skall bedrivas da r. Utrymmena ska bidra 

till köncentratiön öch arbetsrö öch öcksa  be-

akta ba de de egna studerandes samt la rarstu-

derandes behöv av handledning öch stö d.  

La rmiljö n utförmas sa  att den öptimerar örk 

öch energi till att utveckla andra delar av 

verksamheten. La rarna skall kunna fökusera 

pa  det pedagögiska arbetet öch la rmiljö n skall 

bland annat hja lpa la rare öch persönal att 

skapa trygghet öch köllektivt va lma ende.  

Sa va l utömhusmiljö n söm inömhusmiljö n 

skall genöm design, funktiön, kömpatibilitet 

öch avtryck skapa mö jligheter ista llet fö r hin-

der fö r la rande, nyta nk öch samverkan.  

Under la sa ret har la rmiljö gruppen, besta ende 

av ba de la rare öch studerande, tra ffats ett 

flertal ga nger fö r att diskutera mö jligheter 

öch utmaningar med nybygget. En sa rskild 

vikt har fa sts vid utförmningen av a ndama ls-

enliga naturvetenskapliga utrymmen da  den 

nya byggnaden planeras inhysa alla utrym-

men av denna typ. Sa rskilt har sa kerheten öch 

anva ndarva nligheten betönats. Vi fö ljer med 

spa nning pröcessen framö ver.   

Bilder med tillstånd: Lång-Kivilinna & Larikka Arki-

tekter AB. 
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STUDERANDEKÅREN 

Verksamhet under höstterminen 2020 
 

Augusti 

9.8 – Stormöte på distans 

SKS ördnar alltid ett störmö te i bö rjan av 

hö stterminen da r nya representanter fra n a k 

1 rö stas in till studerandeka rsstyrelsen. Detta 

a r förtlö pte hö stens störmö te i vanlig ördning, 

utan undantaget fra n 2019 med att va lja ny 

ördfö rande. Under detta mö te valdes alltsa  4 

nya ettör in, öch med tanke pa  det ra dande 

Cörönala get bad vi kandidaterna skicka in en 

videö pa  fö rhand da r de bera ttade varfö r de 

ö nskade att vara med i SKS. Störmö tet var 

alltsa  inspelat pa  fö rhand öch visades i alla 

klasser öch en la nk var skickad till alla ö vriga 

i skölan. Efter mö tet kunde alla da  rö sta öch 

da  rö stades Linn Ahlskög, Ella Höfman, Tilde 

Lö fqvist öch Samira Zavari in. Eftersöm Elias 

Mulders (a k 2) a r pa  utbytesa r rö stades a ven 

Tilde Bergströ m fra n a k 2 in fö r att ersa tta 

Elias. 

 

September/november 

10.9 och 13.11  – Skolfotografering 

SKS ördnade skölfötögraferingen enligt vanlig 

ördning. SKS fötököntrakt har fö rnyats öch a r 

nu med Kuvaverkkö OY. Avtalet ga ller 

1.8.2020-31.7.2023. Utspridningen i fötödatu-

men berödde pa  att abiturienterna satt i ka-

ranta n infö r studentskrivningarna. 

26-27.9 – Hungerdagsinsamling 

Den a rliga insamlingen i samarbete med Rö da 

Körset gjördes i a r tillsammans med a k 2 i IB. 

Oktober-november 

9.10 – Flickdagen och anti-bullying day 

SKS uppma rksammade flickdagen öch anti-

bullying-day genöm att uppmana eleverna att 

kla  sig i rösa hemma ista llet, pa  grund av di-

stansla get. SKS uppmanade till detta via söci-

ala medier. 

 

Foto: Foto Airaksinen Ab 
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20.10 – Bilfria dagen 

SKS uppmanade elever att kömma till skölan 

med cykel, buss eller till föts fö r att uppma rk-

samma bilfria dagen. Tyva rr ra kade distans-

undervisning infalla under den planerade da-

gen. 

SKS lanserade och började sälja SKS munkjack-

orna. Priset för tröjorna var 18 euro. Många beställ-

ningar gjordes och tröjorna blev väldigt omtyckta 

av både lärare och elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 –  Svenska dagen temadag 

Pa  svenska dagen ördnade SKS en temadag 

da r eleverna uppmanades kla  sig förmellt fö r 

att uppma rksamma den svenska dagen. 

Studerandekårens styrelse  

höstterminen 2020: 

Ellen Bös, ördfö rande (a k 3) 

Daniel Berg (vice ördfö rande) a k 2, Han-

nes Ulfvens (kassö r) a k 2, Tilde Lö fqvist 

(sekreterare) a k 1, Max Pölviander a k 3, 

Anna-Karin Engstrand a k 3, Adam 

Strand a k 3, Röösa Rantala a k 4, Kirill 

Helsing a k 3, Tilde Bergströ m a k 2, Zalfa 

Yehia a k 2, Linn Ahlskög a k 1, Ella Höf-

man a k 1, Samira Zavari a k 1 

 

Handledande la rare: Nikke Palmberg, 

Caröline Ingö. 

Maskmodetävling: Ida Rantala, Rosalia Pukkala, Tinka Gylling, Anniina Syrjälä, 3E. Foto: SKS-medlemmar. 
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17.11 – Maskmodetävling 

Pa  ledande rektör Bernt Klöckars bega ran 

ördnades en maskmödeta vling fö r att fram-

fö ra persönliga munskydd. De ba sta masker-

na fick priser. 

18.11 – Grupphandledning av SKS 

SKS hö ll grupphandledningen fö r abiturien-

terna. Olika sörters prögram ördnades i klas-

serna, bland annat en debatt.  

December 

Adventskalendern fra n fö rra a ret förtsatte 

a ven i a r. Julgödis gö mdes i skölan under de-

cember. Eleverna fick sö ka dem öch kunde fa  

tips öm var gödiset hö ll hus med hja lp av In-

stagram. 

 

Verksamhet under vårterminen 2021 

Januari-februari –  

Pingisturneringen 

Pingisturneringen söm la nge planerats kunde 

a ntligen genömfö ras öch fick ma nga delta-

gare. Turneringen var lyckad öch SKS fick 

mycket bra feedback fra n ba de studerande 

öch la rare. De söm placerade sig i töpp tre fick 

ölika priser.  

25.2 – Stormöte 

Störmö tet hö lls pa  Zööm öch under mö tet 

la mnade Ellen Bös ö ver ördfö randeskapet till 

Daniel Berg. 

26.2 – SKS middagen 

I vanliga fall ha lls den a rliga SKS-middagen 

efter faddergalan, men eftersöm SKS inte 

kunde medverka pa  faddergalan pga cö-

rönala get hö lls middagen en annan dag. 

Studerandekårens styrelse  

vårterminen 2021: 

Ellen Bös, ördfö rande (a k 3), fram tills 

25.2, efter tög Daniel Berg (a k 2) ö ver 

Linn Ahlskög (vice ördfö rande) a k 1, 

Hannes Ulfvens (kassö r) a k 2, Tilde 

Lö fqvist (sekreterare) a k 1 Anna-Karin 

Engstrand a k 3, Max Pölviander a k 3, 

Adam Strand a k 3, Röösa Rantala (a k 4), 

Kirill Helsing a k 3, Daniel Berg a k 2, Tilde 

Bergströ m a k 2, Zalfa Yehia a k 2, Ella 

Höfman a k 1, Samira Zavari a k 1. 

Handledande la rare: Nikke Palmberg, 

Caröline Ingö 

Pingisturnering. Foto: Ellen Bos. 
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Mars 

15.3 – Hälsningen till abiturienterna 

SKS samlade ihöp studeranden öch la rare öch 

sammansta llde en videöha lsning a t abiturien-

terna söm satt i karanta n infö r skrivningarna. 

Videön uppskattades mycket av abiturienter-

na. 

ÖVRIGT ATT NOTERA: 

Periodsystem 

Likt fö rra a ret förtsatte SKS att delta i ölika 

utvecklingsmö ten kring nya la röplanen. SKS 

fö respra kade bland annat fö r att beha lla 5-

periöderssystemet öch att inte avskaffa pröv-

veckörna. I februari köm beskedet att ö ver-

ga ngen till tre periöder skulle a terkallas. 

Detta var det ba sta mö jliga alternativet fö r 

SKS, söm öcksa  ansa g att detta var det ba sta 

alternativet fö r studerandena. 

Införlivning av IB 

SKS hade a ven na gra mö ten da r man diskute-

rade hur man pa  ba sta mö jliga sa tt ska kunna 

fa  med IB i skölan öch i SKS. Det har fram-

kömmit att det nuvarande systemet inte a r 

det mest öptimala med tanke pa  fö ra ndringar 

i intagningssystemet i IB. 

Coronaläget 

Pa  grund av undantagslagen öch Cöröna-

viruset fick samtliga framtidsplaner avbrytas. 

Det fanns döck flera planerade evenemang 

men söm a nnu inte kunnat genömfö ras eller 

söm har skjutits fram. 

Dessa var: 

Schackturnering 

Stö dfinansiering av tva örnas a ldstes dans 

SKS ördnade öcksa  under alla distanstillfa llen 

ölika ha ndelser pa  SKS-Instagram, da r ölika 

studeranden öch la rare fick gö ra takeövers 

öch dökumentera öm sin dag. Detta gjördes 

ba de under hö stterminen öch va rterminen. 

Dessa takeövers har varit mycket uppskat-

tade. 

  

 

 

Maskmodetävling: Lova Blomqvist 1A. Foto: SKS-

medlemmar. 

Maskmodetävl ing: Ida Berg 3A. Foto: SKS -

medlemmar. 
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TUTORER 

 

Ett ha rligt ga ng tutö-

rer inledde hö sten 

2020 sitt verksam-

hetsa r genöm en ut-

bildningsdag innan 

skölstarten. Tutörut-

bildningen hö lls via 

Zööm i maj under tva  

tillfa llen öch det fun-

gerade ö verraskande 

va l tack vare ungdö-

marnas aktiva delta-

gande öch med stö d 

av det material söm 

Fölkha lsans tutör-

handledare delat.   

Redan under hö stter-

minens fö rsta sköl-

dag fick tutörerna 

ha lla i tra darna fö r 

”la ra ka nna var-

andra” ö vningar i 

basgrupperna. 

Tutörgruppen an-

svarade fö r plane-

ringen öch ge-

nömfö randet av 

en friluftsefter-

middag pa  Sandö . 

Tutörerna tra f-

fade öcksa  sin 

basgrupp under  

en lektiön inöm 

kursen SH01 fö r 

att besvara fra gör 

öch ge tips anga -

ende studie-

planering öch 

prövveckan.  

 

Friluftseftermiddag på Sandö. Foto: DCB. 

Foto: Foto Airaksinen Ab. 
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 I bö rjan av september deltög tutörerna öch 

SKS-medlemmarna i en wörkshöp med ja m-

sta lldhet öch likabehandling pa  agendan.  

Sara Sundell fra n Fölkha lsan inspirerade  till 

diskussiön bland studerande fra n O vis, Peta-

lax, Pedersö re, VG öch Na rpes. Dagen arran-

gerades av Idemö-pröjektet vid A A. Temat 

ja msta lldhet öch likabehandling var a ven i  

fökus fö r tematra ff 2, önsdagen 18 növember. 

Tutörerna hö ll i tra darna fö r ettörnas tema-

tra ff, med ölika aktiverande ö vningar söm 

fö rdjupade temat. I december samlades bas-

grupperna fö r julinspirerade aktiviteter med 

julpyssel öch lekar i sma grupper. Varje grupp  

dekörerade pepparkakshus söm sta lldes ut i 

matsalen.  

Na gra tutörer medverkade vid digitala PR 

tillfa llen fö r a k 9 öch deras fö ra ldrar. Under 

va ren ördnar tutörerna ett tillfa lle  med temat 

söcial ha lsa öch va lma ende. 

Tutörerna har pa  ett fö redö mligt sa tt jöbbat 

öch samverkat fö r skölans ba sta. Utva rdering-

en av verksamhetsa ret ha lls i maj, na r tutö-

rerna samtidigt ger ö ver stafettpinnen till en 

ny grupp tutörer. Fölkha lsans tutörhandlare 

inbjö d  tutörhandledarna till virtuell tra ff i 

april.  

Dekoration av pepparkakshus. Foto DCB.      

Tema 2 jämställdhet. Foto: DCB.     

Pepparkakshusbakning. Foto: DCB. 

Tutorer 2020-2021: 

Bergströ m Tilde, Ehn Hanna, Erikssön 

Matilda, Hölm Linnea, Hönkakangas 

Wilma, Jungar Harald, Kiveliö  Jessica, 

Krönqvist A sa, Mahdi Rian, Nilssön Simön, 

Nördlund Ellen, Palmröth Inka, Phadke 

Malhar, Rabb Jacöb, Rö nnlund Wilma, San-

delin Alva, Shörökhöva Victöria, Sundqvist 

Edvin, Westberg Eleönöra, O sterga rd 

Alina. 

Handledande la rare: Diane-Christine 

Blusi, A sa Lö f. 
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 ÖVIS I RÖRELSE 

Vasa ö vningsskö-

las gymnasium 

erhö ll finansie-

ring inöm ramen 

fö r Studier i rö -

relse fö r la sa ret 

2019-20 öch a ven 

fö r 2020-21. O vis 

i rö relse har en 

egen lögö öch vi anva nder O visirö relse pa  

skölans instagramköntö.  

I bö rjan av növember ördnades en Ma  ba ttre 

vecka fö r persönal öch studerande. I veckö-

prögrammet ingick ett ha rligt rö relsepass pa  

innerga rden kl. 9.30 öch ett avslappnande 

pass kl. 13.00 i Runebergsalen da r de nya yö-

gamattörna köm till anva ndning. Pa  önsdagen 

fick alla söm valde att cykla till skölan en 

smööthie. Fredagens avslutades med ett dans-

pass söm hö lls av Elsa Krönqvist öch Söfia 

Ala.  

I december ördnades den störa julskattjakten. 

Kuvert fanns gö mda pa  ölika sta llen i gymna-

siet öch de lyckliga söm hittade ett kuvert var 

tvungna att leta upp en viss la rare fö r att fa  

fö ljande ledtra d, vilket i sin tur ledde vidare 

till en andra la rare söm delade ut en ny led-

tra d. Och till sist var det sa  dags fö r vinstut-

delning na r den tredje la raren var funnen.  

Vecka 50 hö lls öcksa  avslappning till lugn jul-

musik öch yögapass i Runebergsalen. 

En ny grupp pa  13 rö relsecöacher etablerades 

i december öch deltög i januari i en utbild-

ningsdag tillsammans med a mnesla rarstu-

derande.  

Rörelsecoachteamet (11 av 13 på plats). Foto: DCB.   

Rörelsecoacherna 2020-2021: 

Diana Ahmad, Ada Bra nnka rr, Elin Ek-

man, Harald Jungar, Vera Kasatkina, Maya 

Krönqvist, Simön Nilssön, Inka Palmröth, 

Fanny Sandströ m, Ida Smeds, Elin Snell-

man, Otsö Störm, Edvin Sundqvist. 
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Dagen ördnades av FPV öch pröjektet Le-

arning by möving. Thömas Friman presente-

rade O vis i rö relse fö r a mnesla rarstuderande. 

Medvetenheten öm vikten av pausgymnastik 

öch s.k. brain breaks a r nu etablerad hös va ra 

a mnesla rarstuderande. Verksamhetsperiöden 

fö r rö relsecöacherna a r januari 2021-

december 2022.   

22 februari var det sa  kick-öff fö r en veckö-

kampanj. Rö relsecöacherna hade ördnat ett 

aktivitetsbingö fö r veckan da r det ga llde att 

kryssa av sa  ma nga rutör öm mö jligt. De örd-

nade yöga öch dans i Runebergsalen öch fri-

kastta vling i basket i Estradan. Pa  fredagen 

var det dags fö r prisutdelning fö r de flitigaste 

deltagarna i bingöaktiviteterna öch de söm 

lyckats ba st i frikastta vlingen. 

Under distansperiöden efter spörtlövet (8-26 

mars) inspirerade rö relsecöacherna till prö-

menader  öch stretching genöm att dela fina 

fötön öch filmer pa  Instagram.  

Mötiönskampanjen fö r april genömfö rdes fö r 

andra a ret i rad öch ba de studerande öch per-

sönal samlade ivrigt mötiönspöa ng. Bland alla 

söm la mnat in sin mötiönskupöng utlöttades 

fina priser. Den basgrupp söm fa tt ihöp flest 

deltagare öch pöa ng fick dela en upplevelse 

utömhus tillsammans.  

Under hö stens öch va rens distansstudieperi-

öder har la rarna uppmuntrat till rö relse un-

der sköldagen genöm pöddprömenader öch 

fötörundör. Pausgymnastik har blivit ett na-

turligt inslag under lektiönerna. Arbetsteamet 

fö r O vis i rö relse delar tips öch la nkar till in-

spirerande material söm kan anva ndas 

hemma eller under lektiöns-

tid. 

Pa  Va rldsha lsödagen 7 april 

lanserade UKK institutet de 

nya mötiönsrekömmendat-

iönerna fö r barn öch ungdö-

mar 7-17 a r. Va ra ungdömar 

uppmanas till rask öch an-

stra ngande mötiön minst en 

timme per dag. Det lyfts 

fram hur viktigt det a r att 

undvika la nga stunder av 

stillasittande öch ta pauser 

fö r att ha llas pigg öch aktiv. 

A ven betydelsen av vardags-

mötiön betönas.  

En a rsklöcka fö r O vis i rö -

relse inneba r att det finns 

Daniel, Alwa och Rhian ger 

tummen upp för de nya sitt-

cyklarna. Foto: DCB.   
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aktiviteter öch kampanjer utspridda ö ver 

la sa ret.  

Nu skapas grunderna fö r en köntinuerlig 

verksamhet. Verksamhetsperiöden fö r rö rel-

secöacherna a r januari 2021-december 2022. 

Det a r ett entusiastiskt ga ng ungdömar sa  det 

Alma och Ella testar de nya sittbollarna. Foto: DCB. 
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UFFBOM a r en fö rening söm generellt under-

stö der studerandes aktiviteter inöm bildkönst

- öch musikprögrammet vid Vasa ö vnings-

sköla. Pa  musiklinjen kan fö reningen bidra 

med ekönömiskt stö d vid t.ex. ördnande av 

musikalen. Pa  bildkönstlinjen kan fö reningen 

understö da vid anördnande av utsta llningar 

öch bidrag kan ges fö r studiebesö k till t.ex. 

könstskölör öch könstmuseer. Fö reningen 

kan a ven stö da specialkurser, studieresör, 

fö rela sningar öch dela ut stipendier. 

Under Cöröna a ret 2020-2021 har UFFBOM 

jöbbat pa  distans med Zööm söm tra ffpunkt.  

Under verksamhetsa ret har all verksamhet 

skett utan publik. Ba de Ufbömmare, syskön 

öch va rdnadshavare har fa tt lita till digitala 

hja lpmedel fö r att njuta av könst- öch musik-

elevernas upptra dande under a ret. Presentat-

iön av verksamheten öch va rvning av nya 

medlemmar skedde i a r via Wilma. Vernissa-

gen söm bildkönstprögrammet ördnade pa  

nya Pharmacy Höuse – Cafe  & Bakery  var en 

vacker öch lyckad tillsta llning. Könstna rerna 

bjö ds pa  fö rpla gnad efter ö ppningskva llen. 

Under hö stens interna musikalfö resta llningar 

söm tredje a rets studerande pa  musikprö-

grammet stöd fö r, bistöd fö reningen med me-

del till ljus, ljud öch pizza. 

Fö reningen har under la sa ret aktivt ansö kt 

öm bidrag fra n ölika fönder öch stiftelser i 

syfte att ytterligare ge guldkant a t linjernas 

verksamhet öch skapa ba ttre mö jligheter fö r 

studerande att synliggö ra sin verksamhet. 

Av fö reningens medel har anslag detta la sa r 

fra mst anva nts fö r utgifter i samband med 

musikalen öch bildkönsttreörnas slutvernis-

sage. Dessutöm utdelar fö reningen stipendier 

till samtliga a rskurser inöm bild- öch musik-

linjen i samband med skölans va rfest. 

Tack vare la rarrepresentanterna Lisette 

Smedlund (bildkönstlinjen) öch Benjamin 

Bagge (musiklinjen) har fö reningen fa tt en 

göd inblick i linjernas verksamhet öch da r-

med har samarbetet med utbildningen lö pt 

smidigt öch varit va lfungerande. 

Styrelsen vill tacka alla familjer söm bidragit 

med ekönömiskt stö d genöm medlemsavgif-

terna. 

Konst och musik  

ger glädje  

åt alla i skolan! 

 

 

 

UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR BILD-

KONST OCH MUSIKPROGRAMMET VID 

VASA ÖVNINGSSKOLA (UFFBOM) 

 

Styrelsen för läsåret 2020-2021: 

Mathias Smeds, ördfö rande 

Pia Rö nnlund, vice ördfö rande 

Anette Railiö, sekreterare  

Dan Ha ggblöm, kassö r  

Jeremy Crötts, medlem 

Nina Granga rd, medlem 

Paula Kullas, medlem 

Jenny Teir, medlem 

Lisette Smedlund, la rarrepresentant 

Benjamin Bagge, la rarsuppleant 

Nathalie Erikssön, studeranderepre-

sentant musik 

Yöanna Rö nnqvist, studeranderepre-

sentant bildkönst 
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Idemö – ett pröjekt öm a mnesö vergripande 

pedagögik öch demökratiföstran 

Na r hö stterminen inleddes hade pröjekttea-

met tjuvstartat med lite sömmarjöbb i förm 

av videöinspelningar. Ma lsa ttningen var att 

pa  ett delbart öch la ttfattligt sa tt ge sig i kast 

med ma lsa ttningarna öch utmaningarna 

köpplade till den nya la röplanen.  

Inspelningsarbetet förtsatte da  delar av den 

seminariedag söm ördnades 29.9 fö revigades. 

Vasa ö vningsskölas gymnasium fungerade 

söm en av va rdarna fö r tillsta llningen, söm 

kört sagt var en djupdykning i a mnesö vergri-

pande teöri öch praktik fö r Idemöpröjektets 

na tverksgymnasier. Detta tillfa lle i slutet av 

september var samtidigt öcksa  ett samarbete 

med MAT-E -MATIK. Feedbacken var pösitiv, 

inte minst söm ett resultat av den internatiö-

nella inputen fra n Sö ren Harnöw Klausen fra n 

Syddansk Universitet.  

22 öktöber ördnades en intervjusessiön med 

ungdömar fra n gymnasiet, 

med ma lsa ttningen att samla 

in artikelmaterial till prö-

jektet Disrupting the Media 

Scene. Detta samarbete mel-

lan Idemö öch Experience 

Lab handlade i grunden öm 

att utreda nya teknölögiers 

inverkan pa  massmedier öch 

jöurnalistikens publikrelat-

iön.  

 

 

 

 

 

Det arbete söm i stö rsta utstra ckning pra glat 

Idemös na rvarö vid Vasa ö vningsskölas gym-

nasium under la sa ret 2020-21 a r utan tvekan 

de insatser söm varit riktade möt utveckling-

en av likabehandling- öch ja msta lldhet inöm 

örganisatiönen. Ha r har samarbetet inöm Ide-

möna tverket, men öcksa  köntakten till O ster-

böttens fö rbunds strategigrupp fö r ja msta lld-

het varit mycket va rdefull. Rent könkret upp-

ma rksammades detta arbete i mitten av nö-

vember, köpplat till den internatiönella dagen 

fö r tölerans (16 növember), da r de stu-

derande – SKS öch tutörna sja lva planerat 

prögraminneha ll fö r ett temablöck. En stör 

del av arbetet har handlat öm att arbeta ige-

nöm planer öch tillva gaga ngssa tt fö r ba ttre 

GLP2021-beredskap.  

Pröjektet förtsa tter a nnu under hö stterminen 

- i lika stör utstra ckning tillsammans med 

partneruniversitet Jyva skyla n yliöpistö. Nya 

samarbetsförmer planeras - da ribland med 

Ung Fö retagsamhet öch hur va rdegrunden 

kan bli mer central fö r unga entreprenö rer 

öch deras val att sla  sig in pa  fö retagandets 

bana.  

Kölla ga rna in pröjektets hemsida: 

www.idemöpröject.cöm eller söciala medier 

med hja lp av hashtaggarna #idemöjya a öch 

#idemövös fö r verksamhet söm a terknyter till 

la rarutbildningen öch gymnasiet.  

 
IDEMO 

Skärmdump: Anders Fransén. 
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LUKE 

Tillsammans med de ö vriga aktö rerna inöm 

LUKE-na tverket (Lukiöiden kehitta misver-

köstö) ördnades tva  natiönella Luke-

webbinarier under a ret. Bland hö stens prö-

grampunkter kan na mnas la röplansarbetet 

öch i samband med det utvecklingsarbetet i 

gymnasierna söm en del av gymnasiereför-

men. Bland va rens prögram a terfanns t.ex. 

tutörla rarverksamheten (da r a ven Vasa ö v-

ningssköla inga tt med ett pröjekt öm att 

skapa en skölidentitet), en landsömfattande 

redögö relse fö r samarbetet mellan gymnasier 

öch hö gskölör med fökus pa  mö jligheter öch 

utmaningar i samarbetet samt ölika exempel 

pa  hur man kan fökusera pa  va lbefinnande i 

gymnasiet. Alla dessa prögrampunkter a r öer-

hö rt viktiga fö r la röplansarbetet öch det fram-

tida gymnasiet.   

LUKE har öcksa  publicerat en publikatiön da r 

Vasa ö vningsskölas gymnasium representera-

des av det fö rtra ffliga arbete söm gjörts inöm 

IDEMO-pröjektet öch söm a mnar utveckla 

a mnesö vergripande pedagögik söm baserar 

sig pa  samverkan öch demökratiföstran. An-

ders Franze n beskrev könkreta exempel pa  

hur man inöm a mnesla rarutbildningen öch i 

gymnasiet arbetar med a mnesö vergripande 

utvecklingsarbete. 

 

 

Köntakten till UBS öch andra regiönala köör-

dinatörer har varit ta t under a ret öch rektörn 

pa  Vasa ö vningsskölas gymnasium har öfta 

fungerat söm spra krö r fö r ö vriga gymnasier i 

regiönen. Bland annat pröcedurer runt stu-

dentexamen, förtbildning i samband med la -

röplanspröcessen öch samarbete med hö gs-

kölör har engagerat nejdens gymnasier. Gym-

nasiet har öcksa  bjudit in de svenskspra kiga 

gymnasierna till förtbildning bland annat med 

tema söm bedö mning öch en verksamhetskul-

tur i fö ra ndring samt ja mlikhet öch likabe-

handling söm en del av skölans verksamhets-

kultur.   

LUKE-pröjektet kömmer att förtsa tta a ven 

under na sta la sa r med förtsatt fökus pa  ut-

vecklingsarbetet i gymnasierna. 
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GRUPPHANDLEDARNA 

ÅK 1 

Det av COVID pra glade la sa ret har öcksa  pa -

verkat grupphandledarnas arbete öch sa rskilt  

arbetet  med att integrera de ölika basgrup-

perna till en a rskurshelhet. Men ungdömarna 

har tröts det ha llit humö ret uppe öch skapat 

en göd sammanha llning inöm ramarna satta 

av de  restriktiöner öch rekömmendatiöner 

söm ga llt. 

Gymnasiekömpetenskursen (SH01) gav de 

studerande en gemensam plattförm fö r gym-

nasiestudier öch ha llbart la rande. De blev 

bekanta med det na tverk av nyckelpersöner 

söm ömger dem (grupphandledare, studie-

handledare, specialla rare, datapedagög, IT-

servicepersön, skölha lsöva rdare, kuratörer 

öch skölcöach). 

Att sta rka va lbefinnandet öch sköltrivseln har 

varit centrala fökusömra den fö r a rskurs 1. Vi 

har pa  ölika sa tt under gemensamma tra ffar 

jöbbat med styrkör, sja lvka nsla öch va lma -

ende. Tutörteamet har jöbbat fö r trivsel inöm 

basgrupperna öch bland annat ördnat till-

fa llen da r de nya ettörna fa tt la ra ka nna 

varandra öch sta lla viktiga fra gör kring vad 

det inneba r att studera vid va rt gymnasium. 

Tutörerna ördnade en friluftseftermiddag i 

slutet av augusti da r de studerande fick ta del 

av gruppsta rkande lekar öch aktiviteter. Tutö-

rerna hö ll öcksa  i tra darna fö r tematra ff 2 

med fökus pa  ja msta lldhet öch likabehand-

ling.  

Skölfredstemat Hand i hand synliggjördes 

rent könkret genöm pösitiva handavtryck 

söm varje studerande bidrög med. Handav-

trycken prydde körridören till matsalen söm 

en pa minnelse öm att vi inöm a rskursen 

hja lps a t öch la r av varandra. De studerande 

skapade öcksa  fötögrafier utga ende fra n arm-

banden söm delades ut till skölfredsdagen.  

Positiva handavtryck. Foto:DCB. 
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1E hade under la sa ret en övanligt stör andel 

externa studerande utan tidigare köppling till 

Vasa. Detta har bidragit till en verkligt 

ma ngsidig öch internatiönell dynamik i grup-

pen samtidigt söm det har gett skölan örsak 

att reflektera ö ver öch utveckla sina rutiner 

fö r denna va xande skara studerande. Tva  fö -

ra ldramö ten har ha llits fö r va rdnadshavarna i 

1E öch distansmödellen fö r dessa har funge-

rat bra eftersöm ma nga fö ra ldrar pa  annan 

ört kunnat  delta pa  detta sa tt. 

Hö stens fö ra ldramö te blev virtuellt fö r varje 

enskild basgrupp, öch blev ett fungerande 

alternativ da  mö jligheterna till fysiska tra ffar 

var begra nsade. Grupphandledaren fö r res-

pektive basgrupp hö ll i tra darna öch studie-

handledaren öch gymnasierektörn gjörde 

virtuella besö k i mö tet. Ett mediateam inöm 

a rskursen skapade en film söm beskrev “En 

dag i O vis”, vilket blev ett trevligt inslag under 

mö tet. 

Tina Liljeblad (1A), Diane-Christine Blusi (1B), 

Ann-Charlotte Söderman (1C), Solveig Wallin 

(1D), Markus Norrby (1E) 

 

 

Friluftseftermddag på Sandö. Foto: DCB. 

Friluftseftermddag på Sandö. Foto: DCB. 

1B jobbar med styrkekort. Foto: DCB 
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ÅK 2 

A rskurs 2 a r av traditiön det mest 

“evenemangsta ta” a ret i gymnasiet, med Lucia 

öch a ldstes dans med inbjudna ga ster söm de 

störa hö jdpunkterna. Da  Cörönan satt ka ppar 

i hjulet fö r de allra flesta tillsta llningar öch 

pröjekt, tög vi det sa kra fö r det ösa kra öch 

planerade in en utömhuslucia pa  skölga rden 

fö r endast den egna skölan. Va ra studerande i 

a rskurs 2 a tög sig ölika uppgifter - allt fra n 

deköratö rer, glö gg- öch lussebulletömtar till 

brandma n, kö rsa ngare öch Instagramtömtar. 

Det blev en mycket sta mningsfull öch vacker, 

öm a n lite kylig tillsta llning i arla mörgön-

stund. Musiktva örna spelade öcksa  in ett lite 

la ngre musikprögram i Runebergsalen med 

de traditiönella Luciasa ngerna. Inspelningen 

streamades sedan under den virtuella julfes-

ten, söm a gde rum da rpa  fö ljande dag.  

Pa  sa  sa tt kunde de studerandes fö ra ldrar, 

sla kt öch va nner öcksa  ta del av Lucia via det 

streamade prögrammet samt via skölans In-

stagram köntö. 

 

 

 

Luciamorgon utomhus. Foto: Lisette Smedlund. 

Glöggservering i R-byggnaden.  
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A ldstes dans  streamades den 14 maj. Dans-

kursen, söm ju ligger till grund fö r hela till-

sta llningen, har kunnat genömfö ras med vissa 

justeringar – tva  grupper fö r att kunna ha lla 

sa kerhetsavsta nden, inga parbytesdanser öch 

inga par fra n andra skölör. Kursen har varit 

mycket uppskattad bland va ra studerande, 

kanske fö r att den utgjört en va lkömmen paus 

fra n allt virtuellt.  

Under utvecklingssamtalen i a k 2 har vi fö ru-

töm va lma endeaspekter bland annat diskute-

rat a mnesval infö r studentskrivningarna. Utö -

ver utvecklingssamtalen har en stör del av 

grupphandledarnas uppgift i a r varit att ha lla 

lite ta tare köntakt med de studerande, ba de 

via Zööm, Wilma öch i klass fö r att hö ra sig fö r 

hur det ga r med distansperiöderna. Den 

va gen har vi fa tt va rdefull feedback söm vi 

fö rt vidare till köllegiet fö r att la rarna ska 

kunna anpassa sin undervisning med tanke pa  

de studerandes va lma ende. Ma nga har lidit av 

att den söciala biten med skölan fallit bört, 

medan andra har upplevt att det varit sva rt 

att skilja pa  sköla öch fritid. Sö mnpröblem 

öch sva righeter att kunna köppla bört fra n 

skölan har varit na gra av de mer negativa fö lj-

derna, söm vi grupphandledare har fö rsö kt 

hja lpa va ra studerande att fa  bukt med.  

Under temablöck 3 söm infö ll 20 januari hö ll 

Jöhnny Granhölm  sö mnsköla fö r hela a rskur-

sen. Tillfa llet var via Zööm men de ölika bas-

grupperna var samlade i ölika klassrum i skö-

lan. Sö mnskölan var uppskattad öch vi la rare 

kunde riktigt se hur axlarna hade sjunkit ned 

pa  va ra studerande efter tillfa llet. Jöhnny 

skickade ut införmatiön öm metöder fö r av-

slappning öch tillsammans med de praktiska 

ö vningarna höppas vi att studerande med 

sö mnpröblem fick hja lp. 

Frida Crotts (2A), Johanna Bonäs (2B), Kristina 

Skjäl (2C), Lisette Smedlund (2D), Margita Ny-

man (2E) 

 

 

 

Sömnskola med Johnny Granholm. Foto: Kristina 

Skjäl. 

2B tecknar porträtt av varandra på en grupphand-

ledarträff. Foto: Johanna Bonäs. 

2A utvärderar året som gått. Foto: Frida Crotts.  
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ÅK 3 

Pa  grund av den pa ga ende Cörönapandemin 

har la sa ret fö r de studerande pa  a rskurs 3 

inte varit vad det kunde ha varit under nör-

mala ömsta ndigheter. Restriktiönerna har 

under a ret satt stöpp fö r ma nga av de evene-

mang söm vanligtvis fö rknippas med ABI-

a ret. ABI-kömmitte n, söm pa bö rjade sitt jöbb 

redan i augusti, har fa tt ta nka öm ma nga 

ga nger i sitt planerande. men lyckligtvis 

kunde ba nkskuddardagen ördnas 14.5.  

Grupphandledarna hade byggt upp en presen-

tatiön öm aktiviteter under a ren öch den upp-

skattades av ABIna. Tröts restriktiönernas 

begra nsande effekter har abiturienterna lyck-

ligtvis fa tt spendera en stör del av la sa ret i 

na rundervisning pa  skölan. De har under 

samtalen verbaliserat sin gla dje ö ver det, att 

fa  ha nga tillsammans pa  skölan.   

Periöder av distansundervisning infö ll ba de 

under hö sten öch va rvintern p.g.a. ö kad smitt-

spridning i sjukva rdsdistriktet. Lyckligtvis 

kunde ba de hö stens öch va rens studentskriv-

ningar genömfö ras till fullö, mycket tack vare 

att va ra studerande hö ll sig i karanta n fö r att 

undvika att smittas.   

ABI-tröjor, Malin Ivars, Minna Ingi och Ida Utriainen. Foto: DCB. 
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Under la sa ret har grupphandledarna ha llit 

utvecklingssamtal med alla sina studerande, 

ibland söm ett vanligt samtal men öfta pa  di-

stans via zööm. Det har varit gla djande att fa  

ta del av de studerandes framtidsplaner.  

Alla abiturienter har a ven haft individuella 

samtal med sin studiehandledare fö r att fun-

dera pa  fö ljande steg i livet.   

A rets grupphandledarteam fö r abina lyfter pa  

hatten fö r den pösitiva sta mningen söm har 

funnits i basgrupperna, tröts ma nga inhibera-

de arrangemang. De har visat pa  flexibilitet 

söm vi grupphandledare trör att de ba r med 

sig söm en nyttig framtida kömpetens.    

Nu höppas vi fö rsta s alla, studerande öch la -

rare, att vi pa  skölan lyckas genömfö ra en 

traditiönell studentdimissiön i juni öch IB 

Diplöma Ceremöny i augusti. Tillsta llningen 

a r viktig fö r öss alla, inte minst fö r abiturien-

terna, fö r att avsluta den trea riga delen av 

livets bildningsresa, vilket gymnasietiden ut-

gö r. 

Joachim Hofman (3A), Caroline Ingo (3B), Moja 

Ladvelin (3C), Joel Storgård (3D), Elisabeth 

Norrmén (3E) 

Pyjamasdag, Ida Mitts 

och Elea Grankull.                                

Foto: DCB. 
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ÄMNESVIS VERKSAMHET 

MODERSMÅL OCH LITTERATUR  

Det ga ngna la sa ret har pra glats av Cövid-19 

öch arbete kring GLP2021. Samtidigt söm vi 

har tacklats med utmaningar i den dagliga 

verksamheten har vi spa nat kring framtiden. 

Under skölstarten inleddes det trea riga 

la sa rstemat öm en va lma ende, ha llbar öch 

va rdeskapande sköla. Va rt a mne va lkömnar 

arbetet kring ett viktigt la sa rstema söm 

stra cker sig lite la ngre eftersöm det mö jliggö r 

en mera la ngsiktig planering t ex i fra ga öm 

val av litteratur.  

A ret har utmanat öss la rare i öch med att vi i 

periöder har skö tt undervisningen pa  distans. 

Vi har blivit tvungna att utveckla nya pedagö-

giska lö sningar i fra ga öm arbetsmetöder men 

mycket tid har öcksa  lagts pa  att sö ka digi-

talt tillga ngligt material fö r undervisning-

en.  Under va ren testas ett helt nytt kön-

cept ga llande kurspröv da r de studerande 

utmanas i fra ga öm sin kreativitet öch es-

tetik. Att fökusera pa  just könst öch kreati-

vitet a r ett steg i ra tt riktning möt en va l-

ma ende sköla.  

La röplansarbetet har varit ett givande 

köllegialt samarbete da r ma nga fina ide er 

har böllats, teörier testats öch samplane-

ring utö vats. A mnet upplever förtsa tt-

ningsvis ett enörmt ansvar fö r hur resulta-

ten i studentskrivningarna pa verkar stu-

derandes mö jligheter till förtsatta studier. 

Orön uppstöd i öch med att de nya antag-

ningskriterierna till universitet a ndrades 

va ren 2019 öch lade da rmed stö rre tyngd 

pa  sö kandes vitsörd i mödersma l öch litte-

ratur.  

Under hö sten deltög gymnasister i den 

a rligen arrangerade uppsatsta vlingen av 

O sterböttens Fö rsvarsgille r.f. Ma nga fina 

bidrag skrevs i va r sköla öch tva  gymna-

sister belö nades fö r sina texter. De hade 

ba da valt att skriva öm a mnet det fin-

la ndska inöm mig.  

Under kursen fö rdjupad muntlig kömmuni-

katiön ingick ett debattförum söm var ett prö-

jekt örganiserat av Finlands Svenska Skölung-

dömsfö rbund öch Svensk Ungdöm. Under 

debattförumet 12.11 fick kursdeltagarna 

va ssa sin argumentatiönsteknik tillsammans 

med tva  ledare söm presenterade teöri kring 

retörik öch praktiska tips i könsten att argu-

mentera. Wörkshöpen söm genömfö rdes digi-

talt avslutades med ö vningar öch debatt i 

mindre grupper. Inöm kursen erbjö ds a ven 

deltagande i det natiönella slutprövet i munt-

lig kömmunikatiön, da r studerande ha ller ett 

individuellt muntligt anfö rande öch inga r i en 

gruppdiskussiön. Prövet genömfö rdes 15.12 

tillsammans med Vasa gymnasium.  

 

Soldathästen återvände till övningsskolan efter fram-

gångar i Försvarsgillets skrivtävling. Foto: Amanda Au-

manen. 
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Gymnasister i a k 1 öch 2 deltög i det av 

Svenska Litteratursa llskapet arrangerade 

webbinariet öm barnbökspiönja ren Töpelius i 

slutet av januari. De studerande fick ta del av 

ölika förskare söm talade öm den finlands-

svenska litteraturen. Det ra dande la get erbju-

der a ven nya mö jligheter fö r va ra studerande 

da  flera instanser erbjuder distansfö rela s-

ningar, öch vi kan da rmed delta i evenemang 

söm inte vanligtvis har varit mö jligt.  

PreDP skrev nyhetsartiklar fö r Svenska Yles 

Nyhetssköla öm distansundervisningens kön-

sekvenser fö r unga ö sterböttningar. Jöurna-

listen Heidi Finnila  var va r mentör öch fö rkla-

rade hur man ta nker söm jöurnalist na r det 

ga ller val av perspektiv.   

A rets “Prata bök”-tillfa lle ömförmades till en 

digital fö rfattarintervju med Axel A hman öch 

Edith Hammar da  Bökma ssan i Helsingförs 

blev digital. Studerande i a k 2 intervjuade 

fö rfattarna öm deras bö cker “Klein” öch 

“Hömöline” öch skölan fick flera exemplar av 

bö ckerna. La srö relsen öch Utbildningsstyrel-

sen stöd fö r finansieringen.  

En nytt inslag under pandemin var en strea-

mad teaterfö resta llning med Teater Viirus. 

Pja sen Familjen bra var en dystöpisk skildring 

söm berö rde ett undantagstillsta nd liknande 

det vi befinner öss i.   

Under flera kva llar har vi inöm a mnet samlats 

fö r diverse distansmö ten via Zööm. Vi har 

tra ffat SMLF:s styrelse, censörerna fra n Stu-

dentexamensna mnden, fö rlagets representan-

ter öch la römedelsskribenter men öcksa  va ra 

köllegör fra n andra ö vningsskölör. Det ligger 

starkt i va rluften att spana kring inkömmande 

hö st öch den nya la röplanen.   

La sa rets ma nga utmaningar har tvingat öss 

till köllegiala fruktbara diskussiöner öch det 

ka nns tryggt att fa  vara med i en gemenskap 

söm öcksa  fungerar under stress öch övisshet 

öm det söm kömma ska.  
  

Ad meliora! 

Axel Åhman intervjuas av studerande. Foto: Andreas Sundstedt. 

Ett nytt sätt att få ta del av en teaterföreställning.  

Foto: Kristina Skjäl.  
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SPRÅKGRUPPEN   

finska, engelska, franska, tyska 

 

Va rt fökus fö r la sa ret kret-

sade helt naturligt kring 

la röplansarbetet. Vi deltög 

flitigt i den förtbildning 

söm UBS öch LUKKI 

(Lukiön kieltenöpetuksen 

valtakunnallinen kehitta mis–hanke) erbjö d i 

förm av webbinarier kring allt fra n internat-

iönalisering till bedö mning. La röplanen i 

finska öch engelska sta mmer till störa delar 

ö verens öch vi fö rbereder öss fö r att imple-

mentera la röplanens intentiöner öch samar-

beta kring spra kpröfilen ö ver spra kgra nserna 

med mödersma let svenska. 

Pandemia ret med distansperiöder har la rt öss 

inse vilka digitala verktyg söm ger merva rde. 

Det köllegiala samarbetet a r va rdefullt fö r att 

fa  en ö verblick av vilka mö jligheter söm finns. 

Att studera pa  distans a r inte sa  la tt da  det 

ga ller spra k öch da  vi dessutöm velat satsa 

speciellt mycket pa  de studerandes va lma -

ende det ha r la sa ret har det varit en utmaning 

att hitta pa  mer varierande undervisningsme-

töder. Pausgymnastik har blivit vanligare öch 

vi har testat pöddprömenader, fötögaferings-

rundör öch diskussiönsprömenader. 

Samarbetet med Jyva skyla n nörmaaliköulu 

förtsatte söm eklasstandemsamarbete inöm 

fyra gymnasiekurser. Tandemparen tra ffades 

virtuellt via Teams öch diskuterade öch lö ste 

uppgifter, turvis pa  svenska öch turvis pa  

finska. En handfull studerande genömfö rde 

a ven den valbara tandemkursen da r de till-

sammans med en partner fra n Jyva skyla n 

nörmaaliköulu under en la ngre tidsperiöd 

Diskussion på engelska i parken. Foto: DCB. 

Eklasstandemlektion pågår. Foto: Julia Björkholm. 

Poddpromenad under distansperioden i mars. 

Collage: DCB. 
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jöbbade men ölika pröjekt pa  finska öch 

svenska. Ett av paren skrev öch illustrerade 

tillsammans en finsk-svensk barnbök öch ett 

annat par genömfö rde ett tva spra kigt musik-

pröjekt.  

Pa  va ren genömfö rdes a ven en klasstandem-

kurs tillsammans med Vaasan lyseön lukiö. 

Klasstandem skiljer sig fra n eklasstandem pa  

sa  sa tt att studerande tra ffas fysiskt öch sam-

arbetar med uppgifter öch pröjekt pa  ba de 

finska öch svenska. Pga pandemin genömfö r-

des samarbetet i lite mindre skala a n nörmalt 

öch alla tra ffar ördnades utömhus med sa ker-

hetsavsta nd.   

Inöm B3-spra ken franska öch tyska har vi pa  

ölika sa tt fö rsö kt uppmuntra va ra studerande 

i deras spra kstudier, skapa en ka nsla av pösi-

tiv gemenskap i grupperna samt fa  dem att se 

nyttan av att kunna andra fra mmande spra k 

a n engelska. Vi a r glada ö ver att vi har livs-

kraftiga spra kgrupper öch att vi förtfarande 

har studerade i va rt gymnasium söm va ljer att 

skriva B-spra k i studentexamen, na göt söm i 

ma nga gymnasier inte la ngre a r en sja lvklar-

het. Vi har satsat mycket pa  ölika typer av 

temahelheter öch funktiönella spra kkunskap-

er, dvs. att fö rmedla öch fö rsta  ölika budskap i 

praktiska situatiöner - na göt söm fö rutöm att 

det ger praktiska fa rdigheter öcksa  blivit allt 

viktigare i studentexamen. Men tröts att stu-

dentexamen a r ett stört öch viktigt delma l fö r 

ma nga i deras spra kstudier, pöa ngterar vi att 

de spra kkunskaper man fa r under gymnasiet-

iden ska vara till nytta fö r va ra studerande i 

framtiden i ma nga ölika situatiöner, bland 

annat vid resör, utbyten öch internatiönellt 

samarbete. Fö r tillfa llet a r det na gra stu-

derande i franskagruppen i a k 2 söm funderar 

pa  ett mini-utbyte i sö dra Frankrike na sta 

hö st - vi ha ller tummarna fö r att det ska ga  

va gen!  

Pa  grund av Cörönan har vi fö r andra a ret i 

rad tyva rr inte kunnat genömfö ra va ra tradit-

iönella utbyten till Paris öch Berlin, men vi 

har i sta llet fö rsö kt ha lla upp mötivatiönen pa  

andra sa tt. Franskagrupperna i a k 1 öch 2 har 

ba da sina egna Instagramköntön da r grup-

pens medlemmar gö r ölika uppdateringar - en 

français, bien su r! - enligt tema öch inneha ll i 

kurserna. A rskurs 2 har en gymnasieklass 

fra n Paris söm fö ljer dem via sitt Instagram-

köntö öch det a r spa nnande att fö lja med 

kömmentarskedjörna till inla ggen. Med a rs-

kurs 1 har vi ördnat en fransk fest (ba de i 

klass öch pa  distans), med mat, dryck, musik 

öch diskussiön - vilket sja lvfallet öcksa  skulle 

dökumenteras öch kömmenteras pa  Instag-

ram.  

Åk 2 franskagruppens instagramkonto – La vie en 

Finlande. Screenshot: Frida Crotts. 
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Men utömsta ende fö ljare ska inte besva ra sig 

– av integritetsska l va ra köntön a r privata öch 

tills vidare vill vi ha lla det sa . 

Finla ndsk press har den senaste tiden flera 

ga nger uppma rksammat B3 spra kens utsatta 

sta llning i gymnasierna med dramatiskt 

sjunkande siffrör da  det ga ller antalet 

deltagare i studentskrivningarnas körta 

spra kpröv. Ja mfö rt med den natiönella 

utvecklingen söm visar en 

minskning med ca 80% 

under de senaste 25 a ren a r 

situatiönen i va r sköla döck 

betydligt mera pösitiv. 

Under de senaste tiö a ren 

har vi lyckats ha lla ett ja mnt 

antal studerande söm la ser 

tillvalsspra ken franska öch 

tyska. Detta var anledningen 

till Vasabladets intervju  

med va ra spra kla rare i 

franska öch tyska samt 3 av 

va ra spra kstuderande. 

Intresset fö r spra kstudier 

berör delvis pa  att vissa tycker att t.ex. 

franska a r ett vackert öch ha ftigt spra k eller 

att studerande ser spra k söm nyckeln till 

Fransk fest i åk 1 med mat, dryck, musik och 

franskt babbel. Foto: Frida Crotts. 

Vasa övningsskola går emot trenden i andelen 

studerande som läser språk. På bilden Michael 

Frank, Sandra Carlsson, Anna-Karin Engstrand, 

Nadine Hagman och Frida Crotts. Foto: VBL. 
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kömmunikatiön med ma nniskör söm ger 

inblick i andra kulturer. Da remöt handlar den 

allma nt neda tga ende trenden inte alltid öm 

att gymnasiestuderande skulle vara 

öintresserade av spra k. Den nya mödellen fö r 

pöa ngsa ttning av betygen i studentexamen 

na r man sö ker in till tredje stadiets utbildning 

uppmuntrar na mligen inte till spra kstudier. 

La rarnas engagemang a r avgö rande fö r att 

skapa intresse fö r spra k öch da rfö r vill vi 

framfö r allt inspirera öch skapa sja lv-

fö rtröende att la ra sig spra k. Lektiönerna 

skall ka nnas levande öch ma let a r en mera 

köntinuerlig köntakt till ma lspra ken a ven 

utanfö r skölan. 

 

HISTORIA 

Studerande vid Vasa ö vningsskölas gymna-

sium erbjuds niö kurser i histöria. La sa rets 

centrala temaömra den va lma ende, ha llbarhet 

öch va rdeskapande behandlas pa  ett naturligt 

sa tt i alla dessa kurser. Ma nniskans va lma -

ende a r summan av ma nga besta ndsdelar, 

bland annat histörisk kunskap söm gö r det 

mö jligt att fö rsta  öch bedö ma va r ömva rld 

öch iaktta samtiden kritiskt.   

A mnet histöria ger de studerande viktiga 

verktyg fö r att fö rsta  dels det fö rflutna, dels 

nutiden. Inöm va rt a mne tra nar vi de stu-

derande att se vilka ka llör söm a r pa litliga öch 

vilka budskap söm fö rs fram, att se igenöm 

argument söm a r mer eller mindre grundlö sa, 

att se hur bland andra pölitiker anva nder 

histörien söm redskap fö r att vinna rö ster öch 

ibland till öch med manipulerar histörien fö r 

att va nda ma nniskör möt varandra. Histöria 

a r med andra örd ett mycket kraftfullt red-

skap fö r att skapa fö rsta else fö r det söm ha n-

der i nuet. 

Under la sa ret har undervisningen i IB Histöry 

ömstrukturerats en aning till fö ljd av de a nd-

rade prövuppla ggen i Finals 2021. Kraven pa  

antalet prövsvar a r la gre a n nörmalt, vilket 

har mö jliggjört a n mer utmejslade fö rdjup-

ningar i ömra den söm anknyter till internat-

iönella relatiöner under 1900-talet. Undervis-

ningstakten har sa ledes varit en aning la gre 

vad ga ller inneha llet (cöntent), varmed skills 

öch cöncepts har kunnat sta  i centrum. Betra f-

fande la röplanen i histöria uppdaterades 

denna senast 2017. Da rmed a r det ungefa r 

lika la nge kvar tills en ny la röplan tra der 

ikraft, i öch med cyklerna pa  7 a r.  

 

SAMHÄLLSLÄRA 

La sa rets centrala temaömra den va lma ende, 

ha llbarhet öch va rdeskapande behandlas pa  

ett naturligt sa tt i alla sju kurser söm stu-

derande vid Vasa ö vningsskölas gymnasium 

erbjuds i samha llsla ra. Inöm a mnet samha lls-

la ra stra var vi efter att föstra va ra studerande 

till aktiva demökratiska samha llsmedbörgare 

med göd ka nnedöm öm hur samha llet funge-

rar öch hur de sja lva kan pa verka samha lle-

liga beslut.  

Under nörmala a r bygger en stör del av 

undervisningen i samha llsla ra pa  interaktiön 

med pölitiska beslutsfattare, myndigheter öch 

na ringsliv. Vi brukar gö ra studiebesö k öch ha 

inbjudna ga ster i klassrummet. Cörö-

narestriktiönerna under la sa ret 2020-2021 

har ömkullkastat alla mö jligheter att gö ra 

studiebesö k öch bjuda in ga ster till klassrum-

met. Flera natiönella ta vlingar i samha llsla ra 

söm vi nörmalt brukar delta i har öcksa  blivit 

annullerade, till exempel ekönömiguru. Pa  

grund av cörönarestriktiönerna skö ts öcksa  

kömmunalvalet upp vilket innebar att vi inte 

kunde delta i ungdömsvalet öch ördna valde-

batter i skölan söm planerat. Vi har a nda  gjört 

va rt ba sta fö r att ha lla köntakten med na r-

samha llet pa  andra sa tt i sta llet. Vi har tra ffat 

riksdagsledamöt öch kömmunfullma ktiges 

ördfö rande Jöakim Strand, euröpaparlamen-

tariker Nils Törvalds öch fö retagsledare pa  

zööm. De studerande har skrivit blögginla gg 

söm pölitiska beslutsfattare har kömmenterat 

öch vi har deltagit i Amnesty internatiönals 

brevskrivarmaratön. Vi ser a nda  fram emöt 

ett la sa r utan pandemirestriktiöner na sta a r.  
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 I skrivande stund ha r öcksa  den a mnesö ver-

gripande kursen Ha llbart fö retagande inletts. 

Kursen a r ett av de utvecklingsspa r söm kan 

a terköpplas till Idemö öch pröjektets verk-

samhet vid Vasa ö vningsskölas gymnasium. 

Den tva rvetenskapliga aspekten a r inte bara 

en prödukt av de tematiska infallsvinklarna, 

utan öcksa  ett resultat av samarbete ö ver a m-

nesgra nserna till bland annat mödersma l öch 

litteratur öch psykölögi.  

 

FILOSOFI 

Inöm a mnet filösöfi har vi integrerat la sa rets 

centrala temaömra den va lma ende, ha llbarhet 

öch va rdeskapande i alla kurser pa  ma nga 

ölika sa tt. Fö r va lma ende a r det viktigt att 

reflektera ö ver vad söm utgö r ett gött liv öch 

hur man kan planera sitt eget liv, vilket be-

handlas ma ngsidigt speciellt inöm etiken. De 

studerande har fa tt tid att fundera ö ver sina 

egna ma lsa ttningar öch va rderingar i livet. 

Centralt fö r filösöfins arbetsmetöder a r att vi 

via diskussiöner öch annat arbete la r öss ifra -

gasa tta öch att sö ka mötiv öch argument 

fö r uppfattningar, vilket a ven hja lper a ven de 

studerande att fa  ett ba ttre grepp öm den in-

förmatiön de sta ndigt ömges av. Under kur-

serna har vi fökuserat pa  att la ra öss att struk-

turera ta nkandet öch se stö rre helheter öch 

samband, genöm att bland annat undersö ka 

grunder fö r vetandet öch genöm att ö ppna 

upp begrepp öch dess betydelser. Under 

ma nga intressanta diskussiöner har öcksa  

kreativiteten fa tt flö da da  vi köntinuerligt 

utmanats av fra gesta llningar söm saknar 

enkla svar.  

Detta la sa r har naturligtvis inneburit utma-

ningar i öch med periöder av distansundervis-

ning. De fö r det filösöfiska ta nkandet sa  vik-

tiga diskussiönerna i klassrummet har under 

sa dana periöder fallit bört, men vi har ista llet 

via digitala verktyg söm t.ex. grupper pa  

Zööm samt delade dökument kunnat la ra öss 

av varandra öch fö ra dialög. 

 

PSYKOLOGI 

Inöm psykölögi har va lma ende utgjört det 

centrala tyngdpunktsömra det. I den öbligatö-

riska kursen har samtliga studerande jöbbat 

med ett intressant vardagsfenömen söm be-

rö r va lma ende. I de ö vriga kurserna har temat 

vid flertalet tillfa llen belysts utifra n ölika per-

spektiv. Söm ett resultat av detta tema höppas 

vi att vi skapat göda fö rutsa ttningar att fö r de 

studerande att pa verka sitt va lma ende öch 

uppleva pösitiva ka nslör under ett la sa r söm 

kan upplevas söm ra tt utmanande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tva  aktuella pröjekt inöm a mnet söm stö der 

la sa rstemat a r SYNAPS med A bö Akademi öch 

Vi7 samt Studera starkt, i samarbete med 

Fölkha lsan, söm a r en a mnesö verskridande 

kurs söm i gymnasiet. SYNAPS har detta la sa r 

ördnat seminarier fö r de studerande med te-

man söm kriser öch söciala behöv samt möti-

vatiön. Kursen Studera starkt fick göd respöns 

öch nöterades a ven av den lökala pressen. 

 

RELIGION 

Inöm religiönsa mnet har huvudfökus under 

detta a r legat pa  va lma ende. Detta temaöm-

ra de har varit speciellt relevant i den ra dande 
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Cörönasituatiönen da r a ven distansundervis-

ning har varit en del av elevernas vardag. I 

mö tet med religiön söm ett fenömen söm pa  

ölika sa tt kan bidra med va lma ende öch 

trygghet i ma nniskörs liv, har de studerande 

fa tt reflektera öch diskutera kring vad söm 

bidrar till va lma ende i deras liv. Under lekt-

iönerna har vi öcksa , med hja lp av ö vningar 

öch reflektiön, uppmuntrat de studerande att 

reflektera kring ma ende öch örk. 

Pa  grund av Cörönasituatiönen har inga stu-

diebesö k ördnats. I grupparbete öm kristna 

samfund har de studerande uppmuntrats att 

köntakta lökala fö rsamlingar. Detta har fö r-

verkligats genöm telefönsamtal öch e-

pöstmeddelanden. Orsaken till detta har varit 

att sta rka religiönsundervisningens köntakt 

med den levda religiönen. 

 

HÄLSOKUNSKAP 

Ha lsökunskapen har en öbligatörisk kurs söm 

de flesta studerande la ser under det fö rsta 

gymnasiea ret. Tröts att den kursen i allma n-

het fa r mycket pösitiva kömmentarer i de ut-

va rderingar söm alltid gö rs vid kursens slut, 

a r det fa  söm va ljer att förtsa tta med de hö gre 

kurserna. Detta a r na göt söm kra ver mera 

energi öch eftertanke under kömmande la sa r. 

Eftersöm va ra studerandes va lma ende sta r 

öss varmt öm hja rtat har vi systematiskt haft 

alla HA -studerande att ansvara fö r pausgym-

nastik under lektiönerna, öch det har varit 

pöpula ra inslag. 

I a r har vi haft tva  la rarkandidater söm ba da 

har la st ha lsökunskap vid FPV i Vasa. Detta 

har fungerat bra, men den dag flera kandida-

ter dyker upp kömmer det att bli önt öm tim-

mar. Samarbetet med FPV a r gött, likasa  med 

de andra HA -la rarna inöm Vi7. Med de senare 

har vi bl.a. samarbetat kring den nya la röpla-

nen. 

Va rt gymnasium har detta la sa r deltagit i ett 

spa nnande förskningspröjekt söm ett av niö 

finlandssvenska gymnasier. Studera Starkt a r 

ett samarbetspröjekt mellan Fölkha lsans 

förskningscentrum öch Pedagögiska fakulte-

ten vid Helsingförs universitet. Pröjektet leds 

av A se Fagerlund (FD, Fölkha lsan) öch Mönica 

Lönde n (FD, HU). Tva  döktörander skriver 

öcksa  sina avhandlingar i samband med prö-

jektet.  

Gla djande nög kunde ett ma ngpröfessiönellt 

team delta i fem förtbildningsdagar söm er-

bjö ds va ren öch hö sten 2020. (Elisabeth Nörr-

me n, Mikael Lax, Anne Uppga rd, Thömas Fri-

man, Kicki Ha ggblöm öch Diane-Christine 

Blusi). Förtbildningen fökuserade pa  försk-

ning i pösitiv psykölögi öch de metöder öch 

verktyg söm inga r i kursen Studera starkt. Vi 

hade erha llit bidrag fra n Aktiastiftelsen i Vasa 

fö r la rarförtbildning öch utgifter i samband 

med kursen. 

Studera Starkt erbjö ds hö sten 2020 söm en 

valbar gymnasiekurs HA 06 öch ersatte den 

kurs söm erbjudits hös öss sedan 2013 i 

stresshantering öch va lbefinnande.  

Ma let med kursen Studera starkt a r att ö ka 

va lbefinnande öch mentala resurser hös gym-

nasiestuderande öch utga r fra n beprö vade 

metöder öch förskning fra n den pösitiva psy-

kölögin. Vi vet att ma nga gymnasiestuderande 

Foto med studerande från VÖS. Foto: VBL. 
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sta ller örimliga krav pa  sig sja lva öch ka nner 

sig utmattade. Da rfö r a r det viktigt att erbjuda 

dem verktyg fö r ba ttre stresshantering, ö kat 

va lbefinnande öch mer tilltrö till sina fö r-

ma gör.  

26 studerande deltög i kursen under periöd 2 

med la rarna Mikael Lax öch Diane-Christine 

Blusi. Det var en stör fö rdel att undervisa kur-

sen i ett la rarteam da r ba da la rarna var med 

pa  samtliga lektiöner. Detta var mö jligt tack 

vare extern finansiering. Den s.k. köntröll-

gruppen i periöd 3 hade 10 deltagare med D-C 

Blusi söm la rare. Deltagarna fyllde i ett fra ge-

förmula r kring va lbefinnande, engagemang i 

studier, stress öch medveten na rvarö ba de i 

bö rjan öch slutet av kursen. Det gjördes ma t-

ningar fö r att ma ta den fysiölögiska ha lsan 

genöm salivpröv fö re öch efter kursen 

(stresshörmönet körtisöl, ”lugn öch rö” hör-

mönet öxytöcin öch inflammatiönsmarkö rer). 

Sammanlagt tögs 9 salivpröver under en dag: 

3 innan sköldagen, 4 under sköldagen öch 2 

pa  kva llen. Förskningsgruppen pöstade prö-

verna vidare fö r analys till universitetet i 

Trier i Tyskland öch till O stra Finlands uni-

versitet. 

I kursen varvades teöri med praktiska ö vning-

ar öch diskussiöner i par öch grupp, samt 

egen reflektiön i löggbök. Va lbefinnande dis-

kuterades utifra n pösitiva ka nslör, engage-

mang öch flöw, göda relatiöner, meningsfull-

het, öch arbete va l utfö rt. O vningar i med-

veten na rvarö var uppskattade inslag under 

lektiönerna. 

Ha r a r na gra studeranderö ster öm kursen: 

• Kursen a r givande fö r den la r öss att be-

mö ta öss sja lva öch andra pa  ett pösitivt 

öch könstruktivt sa tt 

• Lektiönerna a r sa  varierande med 

ma ngsidiga ö vningar enskilt/ i par/grupp  

• La mpliga hemuppgifter söm va cker tankar 

• En ö gönö ppnande kurs fö r sja lvka nnedöm 

öch sja lvuppskattning 

• Fa tt fa rdigheter söm jag kan tilla mpa nu 

öch i framtiden 

• Jag har blivit ba ttre pa  att slappna av 

Vi ser fram emöt att ta del av förskningsresul-

taten  öch höppas att vi kan erbjuda denna 

viktiga kurs a ven i förtsa ttningen. 

 

GYMNASTIK 

La sa ret har fö r gymnastikens del varit ba de 

utmanande men öcksa  röligt. Hö sten bö rjade 

lite annörlunda eftersöm alla skölidröttsta v-

lingar inhiberades pa  grund av Cöröna pande-

min. Trenden med insta llda evenemang skulle 

visa sig att förtsa tta sa  gött söm hela la sa ret. 

Vi har haft flera distansstudieperiöder under 

a ret. Studerandena har klarat det bra öch vi 

har fa tt in fantastiska redövisningar i Teams 

fö r distansstudieperiöderna. Att ha gymnastik 

pa  distans har fungerat bra med hja lp av 

Zööm öch Teams men nög a r gymnastiken 

söm ba st na r vi fa r vara i skölan tillsammans.  

Det a r sva rt att uppfylla de söciala ma len 

inöm gymnastiken na r vi undervisar pa  di-

Klättring vid Zip-Adventure Park. Foto: Thomas Friman. 
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stans. Bedö mning av fa rdigheter a r öcksa  ut-

manande. 

Va lma ende har varit det delömra de söm priö-

riterats hö gst under det ha r la sa ret. Genöm 

att ta körta pauser öch rö ra pa  dig gö r att du 

genast ma r ba ttre. Mötiön utömhus gö r att 

man fa r va lbehö vliga pauser fra n alla ska rmar 

öch du fa r ny kraft öch energi att ta i tu med 

skölarbetet. De nya mötiönsrekömmendatiön-

erna söm öf-

fentliggjördes 

den sjunde 

april under-

stryker hur 

viktigt det a r 

med daglig 

mötiön öch 

regelbunden 

tra ning.  

 

Ha llbar mötiön söm ger va lma ende fö r hela 

livet a r viktigt. Da rfö r har ma ngsidig tra ning 

öch mötiön betönats sa  att de ölika delömra -

dena fö r fysisk prestatiönsfö rma ga uppfylls. 

Att fa  en pösitiv sja lvbild öch att ta nka pa  

a terha mtning a r öcksa  viktigt fö r va lma endet, 

da rfö r har det ha r öcksa  priöriterats i under-

visningen. Va rdeskapande i förm av att kunna 

ta ansvar ba de fö r sig sja lv öch andra i grup-

pen har öcksa  haft hö g priöritet.  

Na r vi fa tt ha vanlig undervisning i skölan har 

vi fö rutöm mera vanliga idrötter prö vat pa  

padel, kla ttring vid wasa-up öch kla ttring vid 

Zip-Adventure Park delvis tack vare finansie-

ring av pröjektet O vis i rö relse.   

A ldstes dansö vningar var a ven i a r en hö jd-

punkt, de genömfö rdes sa  att studerandena 

delades in i tva  grupper öch de dansade med 

munskydd pa  öch med samma par hela tiden. 

Inga studerande fra n andra skölör tilla ts 

delta. Tyva rr var vi tvungna att skjuta upp 

sja lva evenemanget pa  grund av att cöröna-

la get i regiönen inte var sa  bra just da . A ldstes 

dans streamades den 14 maj. Stafettkarneva-

len va ren 2021 inhiberades. Mö jligen blir det 

en lökal variant av karnevalen pa  hö sten. De 

natiönella gymnastikla rardagarna skö ts öcksa  

fram till hö sten 2021. Eva har förtsatt med 

sina studier till vildmarksguide öch Thömas 

pa bö rjade sina studier till persönlig tra nare. 

Utbildningar söm vi trör vi kömmer att ha 

stör nytta av da  den nya la röplanen tra der i 

kraft. 

Pröjektet O vis i Rö relse a r nu inne 

pa  sitt andra verksamhetsa r. 

Verksamheten utvecklas hela ti-

den öch fö rhöppningsvis fa r vi till 

sta nd en besta ende fö ra ndring. En 

ansö kan fö r finansiering fö r ett tredje a r har 

gödka nts. Mer öch mer förskning visar att 

kröppen öch hja rnan behö ver aktiva pauser 

fö r att man skall kunna fö rba ttra köncentrat-

iön, inla rning öch fö r att man skall ma  ba ttre. 

Trettön nya rö relsecöacher utbildades öch 

nya aktiviteter öch utmaningar har genöm-

fö rts ba de na r vi haft na rundervisning öch 

distansundervisning.   

 

 

 

Äldstes dans. Foto: Lisette Smedlund.. 

Bild: UKK-instituutti 
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    MATEMATIK 

Vi har satsat pa  att va ra studerande ska fa r de 

ba sta mö jliga kunskaperna i matematik. Vi 

har arbetat med att utmana de studerande 

samtidigt söm vi va rnat öm de studerandes 

va lma ende. Lyckade studier hö r samman med 

att de studerande ma r bra öch trivs.  

Genöm att bygga inla rningen pa  fö rsta else har 

vi stra vat till att mötivera de studerande öch 

ger dem insikter öch en göd grund fö r framti-

den.  

Ma nga guldkörn har fallit bört under la sa ret 

pa  grund av Cörönapandemin, men tack vare 

en del ”cörönapengar” fra n staten har vi haft 

mö jlighet att dela flera kurser, vilket va lköm-

nats av ba de studerande öch la rare. Infö r stu-

dentexamen har öcksa  extra prepptillfa llen 

kunnat ördnas.  

Ba de under va r- öch hö stterminen blev det en 

tre veckörs distansstudieperiöd p.g.a. pande-

min. Under va rterminen deltög vi i försk-

ningspröjektet Hippö vid A bö Akademi. Inöm 

pröjektet studerades hybrida la rstigar genöm 

att betrakta hur sa va l studerande söm la rare 

agerar i distansundervisningen. Rent prak-

tiskt genömfö rdes detta genöm att stu-

derandena hade en GöPrö-kamera pa  sig me-

dan la raren bar en ”EyeTracking device”. Med 

samma studerande gö rs en uppfö ljning i hö st. 

Under la sa ret har varje ma ndag erbjudits en 

ra knestuga söm varit ö ppen fö r alla. A ven en 

del kursspecifika ra knestugör har ördnat da  

behöv uppsta tt.  

I MAB6 (ekönömisk matematik) fick vi 

”besö k” fra n A landsbanken. Under inspira-

tiönstillfa llet kring persönlig ekönömi pratade 

Röbert Vilöma öch Ottö Halminen öm la n, 

ra ntör, skatter öch placeringar. 

En stör del av la sa ret har vi a gnat öss a t la rö-

plansarbete. Vi har a ven förtsatt med utveck-

lingsarbetet kring förmativa arbetsmetöder 

söm pa bö rjades redan fö rega ende la sa r. Un-

der la sa ret har la rarna i matematik, fysik öch 

kemi haft en bökcirkel kring böken ”Hja rnan i 

matematikundervisningen” av Craig Bartön. 

Hippoprojektet. Skärmdump: Nikke Palmberg. 
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 Va rdefulla tra ffar söm lett till ma nga didak-

tiska diskussiöner. Bökens inneha ll har gett 

öss mycket att ta nka pa  öch vi har synat va ra 

undervisningsmetöder öch har vi har fa tt 

ma nga ide er fö r köllegialt samarbete under 

na sta la sa r. 

 

KEMI OCH FYSIK 

Kemi 

Detta la sa r har vi haft na göt fler kemigrupper 

a n tidigare a r samt na göt fler studerande söm 

valt att skriva realprövet i kemi. Vi har a ven 

haft fler la rarstuderande med kemi söm hu-

vuda mne. 

Under flera periöder har vi haft distansunder-

visning öch de labörativa inslagen i kemiun-

dervisningen har ibland varit utmanande. 

Men det har lö sts ba de med demönstratiöner 

pa  plats, digitala laböratiöner öch simule-

ringsprögram samt hemmalaböratiöner i kö -

ket.  

Ritprögrammet Marvinsketch söm infö rdes 

via det digitala studentprövet i kemi hö stter-

minen 2019,  fö r att kunna a ska dliggö ra köm-

plicerade örganiska mölekyler öch deras re-

aktiöner, har blivet ett ömtyckt verktyg fö r 

alla kemistuderande. A ven studerandes an-

va ndning av datörer ba de söm skrivverktyg 

vid sammansta llandet av laböratiönsrappör-

ter öch vid anva ndningen av den digitala la rö-

böken har utvecklats mycket det senaste a ret. 

 

Fysik 

I de naturvetenskapliga a mnena har det 

kra vts nya lö sningar fö r att fa  med labörativa 

inslag i undervisningen. Hemmalaböratiöner 

har varit en del av lö sningen. Studerandenas 

hemmalaböratiöner i fysik har bland annat 

handlat öm att undersö ka hur energisna l de-

ras mikröva gsugn a r.  

Fysikstuderande har nytta av att beha rska 

ma nga digitala redskap. Fysiken a r det la rö-

a mne da r flest digitala redskap a r invölve-

rade. Inte minst i samband med studentskriv-

ningen a r det ha r en stör fö rdel att beha rska 

de ha r redskapen. Med anledning av det ha r 

har vi satt stör vikt vid att utveckla fa rdighet-

er pa  det ha r ömra det.    

I undervisningen i stört ligger fökus pa  fö rsta -

else öch va lma ende. I viss ma n ga r dessa hand 

i hand; en studerande söm a r medveten öm 

att tyngdpunkten ligger pa  fö rsta else kring 

fysikaliska samband framöm detaljkunskap 

ka nner mindre stress att plugga in detaljfakta.  

En studerande söm na r ö kad insikt i fysika-

liska samband upplever i stö rre utstra ckning 

fascinatiön öch inspiratiön att ta sig an nya 

teman. 

 

 

Laboration i kurs 2 i organisk kemi med atom-

modeller. Foto: Camilla Söderback. 
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BIOLOGI OCH GEOGRAFI 

Na r vi infö r la sa ret uppgjörde la sa rsplanen 

könstaterade vi att la sa rstemat “en va lma -

ende, ha llbar öch va rdeskapande sköla” a r 

teman söm genömsyrar a mnena biölögi öch 

geögrafi. Va lma ende öch öch ha llbarhetsfra -

gör a r centrala teman i ba gge a mnena. Men 

a ven detta la sa r har precis söm det fö rega -

ende varit pra glat av Cörönapandemin. Lyck-

ligtvis kunde undervisningen till stö rsta delen 

genömfö ras söm na rundervisning. Speciellt i 

a mnet biölögi inga r ma nga praktiska möment 

sa söm dissektiöner öch ölika typer av labörat-

iöner. 

Den del söm helt öch ha llit fallit bört under 

la sa ret a r studiebesö ken till Biöcity i A bö 

samt studiebesö ket till Umea  universitet. Fö r-

höppningsvis fa r vi a teruppta studiebesö ken 

under na sta la sa r. 

Studiebesö k till ölika instanser i va r na rmiljö  i 

Vasa har öcksa  till stö rsta delen fallit bört 

under la sa ret. I flera ölika undervisningsgrup-

per hade vi döck fö rma nen att fa  ta del av 

Anne Teir-Siltanens  ga stfö rela sning  öm örsa-

kerna till öch könsekvenserna av klimatfö r-

a ndringen. Fö rela sningen söm hö lls via 

Teams var ba de införmativ öch engagerande 

öch va ra studerande verkade uppskatta den 

variatiön söm fö rela sningen innebar. Anne 

Teir- Siltanen jöbbar pa  Skögscentralen i Fin-

land. 

Under la sa ret har vi haft hja lp av Jaköb Stör-

backa samt Linnea Grö nstrand-Mö lsa  söm 

höppat in öch ha llit grundkurser under periöd 

tva  öch tre da  lektör Margita Nyman varit 

tja nstledig. 

Efter att det har varit va ldigt fa  la rarkandida-

ter i va ra a mnen under de senaste la sa ren har 

det under detta la sa r varit gla djande att vi nu 

har haft en lite stö rre grupp pa  fem auskul-

tanter.  

 

Handledningen av la rarkandidater har under 

ra dande ömsta ndigheter skapat nya förmer 

fö r sa va l ö vningsundervisningen söm fö r dis-

kussiönerna infö r öch efter lektiönerna. A ven 

la rarkandidaterna har varit tvungna att 

snabbt kunna visa flexibilitet i hur undervis-

ningen kan genömfö ras öch fa tt en helt annan 

skjuts frama t i att anva nda digitala verktyg i 

undervisningen ja mfö rt med tidigare generat-

iöner av la rarkandidater.        

Dissektion av grisorganpaketet i kurs 4. Organen 

levereras av Snellmans slakteri i Jakobstad utan 

extra kostnad. I organpaketet ingår lungor, hjärta, 

njurar, lever samt delar av matspjälkningssystemet. 

Dissektionenstimmen är ett populärt inslag i kursen. 

Foto: Joachim Hofman.  
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  STUDIEHANDLEDNING 

Studiehandledning pa ga r under hela gymna-

sieutbildningen öch sker genöm undervisning 

i klass, fö rela sningar, studiebesö k öch inspi-

ratiönstillfa llen samt da rtill handledning ba de 

individuellt öch i sma grupper. 

Ma lsa ttningen fö r studiehandledningen i va rt 

gymnasium a r att ge stö d till de studerande i 

att utarbeta en persönlig plan fö r sina nuva-

rande studier, förtsatta studier samt karria r-

inriktning. Studiehandledarnas dö rrar a r all-

tid ö ppna fö r studerande söm kan “dröppa in” 

eller böka en individuell tid. Varje studerande 

har minst ett bökat individuellt samtal varje 

a r med en studiehandledare. A ven under di-

stansperiöder har handledningen fungerat 

utma rkt via zööm. 

Studiehandledningen erbjuder tva  öbligatö-

riska kurser. Studiehandledning 1 har fö r 

fö rsta ga ngen ördnats söm en traditiönell 

kurs. Kursen har besta tt av bland annat intrö-

duktiön till gymnasiestudier öch deras inne-

ha ll, testningar samt stö dmö jligheter vid gym-

nasiet, studieteknik öch IT-relaterade fra gör. 

Kursen bildade en fin helhet da r studerande 

fick fylla sin verktygsback fö r att pa  ba sta sa tt 

fö rbereda sig fö r studier i gymnasiet. Fö r 

a ldre studerande fö rverkligas Studiehandled-

ning 1 fra mst genöm att studerande deltar i 

handledning, inspiratiönstillfa llen öch studie-

besö k, vilka dökumenteras i det elektröniska 

studieplaneringsverktyget ”Wilmer”.  

Till va ra inspiratiönstillfa llen har vi bjudit in 

representanter fö r ölika skölör, branscher öch 

yrken. Inspiratiönstillfa llena har under la sa -

ret ördnats via Zööm vanligtvis kl 16.15. Vi 

har nöterat att Zööm lett till stör uppslutning 

till va ra ördnade tillfa llen. Zööminspiratiön 

kömmer vi att förtsa tta med a ven framledes. 

Vi har haft ma nga mö jligheter att delta i virtu-

ella studiebesö k, sa  söm t.ex. Hö gsköledagen i 

Helsingförs, Svenska handelshö gskölan i Vasa, 

UniYH-dagen i Vasa, Umea  universitet etc., 

eftersöm utbildningsanördnare har erbjudit 

fina virtuella  marknadsfö ringsevenemang 

söm alla kan ta del av öberöende av geögra-

fisk plats. 

Studiehandledare inöm Vi7-na tverket hade 

ett inspiratiönstillfa lle kring framtida karria r 

öch arbetsliv, ”Karria r 2030”, inplanerat till 

bö rjan av januari. Tillfa llet kunde tyva rr inte 

ha llas, men en del inspiratö rer har ha llit sin 

inspiratiön virtuellt öch deltagare fra n VI7-

skölörna har inspirerats kring ölika karria rval 

öch yrkesmö jligheter.  

Studiehandledning 2 a r den andra öbligatö-

riska kursen i va rt a mne öch den inga r i sche-

mat fö r alla pa  a r 2. Teman fö r kursen a r fört-

satt utbildning, arbetsliv, karria rplanering. 

Under a ret testade vi fö r fö rsta ga ngen pa  att 

dela upp kursen pa  tva  periöder, periöd 4 öch 

periöd 5, da r kursen erbjö ds i 4 parallella 

grupper. Fö r studerande var detta en funge-

rande helhet eftersöm det fanns tid fö r tanke-

verksamhet mellan tra ffarna, men schema-

ma ssigt var det tyva rr sva rare att arrangera 

pa  detta sa tt. Inspirationstillfälle för VI7 studerande med provisor 

Mona Heikfolk. Skärmdump: Kicki Häggblom. 

Vi deltog i ÅAs och Novias UniYH-dag virtuellt i år. 

Skärmdump: Evenenemangets webbsida. 
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Inspirationstillfällen inom studiehandled-

ning: 

Att jöbba pa  radiön/Karria r 2030 

Vasa ungdömsservice/sömmarjöbb 

Diplömingenjö r/Aaltö 

Ekönöm/Karria r 2030 

Engineering Prögrammes/Aaltö 

Farmaci/Karria r 2030 

Ha lsövetenskaper/A bö Akademi  

Hö gskölan pa  A land 

Införmatiön technölögy/VAMK 

Inredningsarkitekt öch grafisk design/Növia 

Internatiönal Business i St Michels/Aaltö 

Internatiönal Business /VAMK 

Juridik/Helsingförs universitet 

La kare/Karria r 2030 

La rarutbildningar/A bö Akademi 

Pedagögiskt ledarskap/A bö Akademi 

Pröduktiönsekönömi öch införmatiönsna t-

verk/Aaltö 

Psykölögi/Jyva skyla  universitet 

Söcialvetenskaper/A bö Akademi 

Statskunskap/A bö Akademi 

Svenska Handelshö gskölan 

SPECIALUNDERVISNING 

A ntligen!  

Det ha r la sa ret har specialundervisningen i 

va ra gymnasier tagit ett viktigt kliv frama t. 

Centret fö r livsla ngt la rande (CLL) har na mli-

gen startat en förtbildningsserie i fem mödu-

ler, vilka a r skra ddarsydda fö r specialla rare 

söm jöbbar (bland annat) i gymnasier. I prak-

tiken a r vi deltagare verksamma med göd 

spridning runtöm hela Svenskfinland, fra n 

Karleby i nörr till Hangö  öch A land i sö der, 

fra n Na rpes i va st ner via Tammerförs möt 

Börga  öch Lövisa i de ö stra delarna av Nyland. 

Det har varit ötröligt va rdefullt att fa  disku-

tera med 25 andra i branschen, sa va l nyan-

sta llda söm sedan-la nge-tillbaka-ansta llda. 

Det a r fö rmödligen fö rsta ga ngen i landets 

histöria söm den ha r mö jligheten erbjuds pa  

finlandssvenskt ha ll.  

Under Zööm-tra ffarna diskuterar vi allt fra n 

sja lva uppdraget: Vad ka nnetecknar special-

undervisningen pa  andra stadiet? till fra gör 

öm va lbefinnande, öm samspelet mellan möti-

vatiön öch la rande samt ölika förmer av 

stö da tga rder. Na sta la sa r kömmer vi att fört-

sa tta med fra gör, erfarenheter öch tankar öm 

det ma ngpröfessiönella samarbetet. Samar-

bete a r A öch O i de flesta yrken. Det ga ller i 

allra hö gsta grad a ven inöm specialundervis-

ningen. Pösitiv öch uppmuntrande respöns 

fra mjar den studerandes uppfattning öm sig 

sja lv söm studerande, sta r det i beskrivning 

till den kömmande mödulen i hö st. Sa  sant, sa  

sant. 

Att a terge det vi jöbbat med inöm specialun-

dervisningen det ha r la sa ret skulle ge en ta m-

ligen brökig bild av dagarna. Det skulle a nda  

vara en ra ttvis bild. Specialundervisningen a r 

brökig öch krökig, ibland. Och liksöm askung-

ens nya kla nning a r den helt underbar, da  

ö nskningar blir sanna. Fö r alla njuter vi av att 

fa  uppgifter avklarade. Alla njuter vi av att fa  

prestatiöner synliggjörda öch av att fa  hö ra 

till dem söm la rt sig na göt nytt, na göt mer a n 

tidigare. Det a r sa dant vi sysslar med, öcksa  

inöm specialundervisningen. 
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Konstverk av Rebecka Asplund. 
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BILDKONST 

Inöm bildkönstundervisningen har vi utga tt 

fra n la sa rstemat ”En va lma ende, ha llbar öch 

va rdeskapande sköla” genöm att vi arbetat 

miljö medvetet öch med a tervinning. Va lma -

ende a r na göt söm genömsyrar undervisning-

en genöm att de studerande fa r uttrycka sig 

kreativt i en va rdeskapande pröcess.  

Under la sa ret har det varit viktigare a n na -

gönsin att hitta kreativa öch alternativa lö s-

ningar i vardagen. Eftersöm kurser delvis pa -

ga tt pa  distans har a tervinningstemat skett 

helt spöntant. Studerande har varit kreativa 

öch hittat ett sa tt att utfö ra uppgifterna i hem-

men, tex. ma lat med kaffe i brist pa  akvarell-

fa rger, anva nt pappkartöngens rena insida fö r 

att sedan gö ra cöllage med tidningspapper. 

Flera av prögrammens traditiönella prögram 

har fa tt sta llas in pga restriktiöner men sa  

la ngt söm mö jligt har vi fö rsö kt anpassa öss 

efter situatiönen ute i va rlden.  

I kursen Förm 1 

gjörde bildkönst-

ettörna skulpturer 

i hö nsna t söm 

sta lldes ut pa  ga r-

den öch skapade 

fin sta mning i an-

knytning till a rets 

utömhuslucia. 

 

 

 

 

Utsta llningar har i viss ma n kunnat ördnas 

men utömsta ende har mestadels fa tt ta del av 

utsta llningarna via skölans söciala medier öch 

bildkönstprögrammets Instagramköntö. 

Det söm a nda  kunde genömfö ras var musik-

treörnas musikal i december men den kunde 

pga. Cörönarestriktiönerna endast visas fö r 

skölans studerande öch persönal.   

 

”Hand i hand. Affisch gjord av Alexandra Laakso-

nen åk 1. Foto: Lisette Smedlund. 

 

 

 

Luciakrona gjord i formkur-

sen åk 1. Foto: Lisette 

Smedlund. 

Bildkonstettorna tillverkar en pepparkaksgubbe i 

kursen Form1. Foto: Lisette Smedlund. 
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”Mö te med det öka nda” var temat fö r utsta ll-

ningen söm bildkönsttreörna ördnade i Phar-

macy Höuse Cafe  and Bakery med vernissage i 

januari. 

 

Bildkönstdiplö-

men söm a rets 

treör gjörde i 

fjöl sta lldes ut i 

Culturum un-

der hö sten. 

Bildkönsttva -

örna fö rdju-

pade sig bl. a. 

i ölika könst-

stilar inöm 

ma leri öch de 

fick öcksa  

bekanta sig 

med Gunnar 

Ba ckmans 

fötöutsta ll-

ning ”Fö rr i 

dessa grann-

skap” söm 

finns pa  ölika 

elska p runtöm 

i Vasa centrum. 

I bö rjan av terminen fick vi ta del av pröces-

sen baköm Culturums nya muralma lning da  

studerande mö tte könstna ren Valentina 

Gelain söm bera ttade öm sitt öch Bekim Ha-

sajs verk söm genömfö rdes under könstens 

natt. Ett inspirerande könstverk da r a ven 

publiken deltög i  planeringen. 

Bildkönsttreörna var a ven invölverade i sam-

skrivning med könstna ren Lena Seraphin. Via 

Zööm fick de ta del av samarbetspröjektet 

med klassla rarstuderande fra n FPV. Tyva rr 

kunde vi inte genömfö ra samskrivningen pa  

Vasa törg pga stadens restriktiöner. 

 

 

Studerande i åk 3 ställer ut på Pharmacy House 

Café and Bakery . Foto: Lisette Smedlund. 

 

Bi ldkonstdiplom gjor t av 

Yoanna Rönnqvist. Foto: Li-

sette Smedlund.  

Måleri åk 2. Foto: Lisette Smed-

lund. 

Muralmålning, Culturum. Foto: Lisette Smedlund. 
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Det göda samarbetet med understö ds-

fö reningen fö r bildkönst öch musik, UFFBOM, 

har förtsatt med mö ten pa  distans under la sa -

ret. Lisette Smedlund (köördinatör) samt 

Benjamin Bagge (suppleant) har deltagit söm 

la rarrepresentanter. 

 

MUSIK 

Inöm musikundervisningen har vi belyst 

la sa rstemat ”En va lma ende, ha llbar öch va r-

deskapande sköla” genöm att vi har arbetat 

fra mst med va lma ende öch va rdeskapande i 

köntexten att musicera tillsammans söm ölika 

individer i ölika könstellatiöner i ölika sam-

manhang.  

Att belysa öch skapa ka nslan av sammanhang, 

meningsfullhet öch delaktighet i musicerande 

grupper har varit ett a terkömmande ma l söm 

vi har arbetet möt. Detta genöm att prata öm 

vikten av samarbete, gemensamma ma lsa tt-

ningar, gruppröcesser öch att ge samt ta plats 

pa  scenen öch i musiksalen – vidare tangerar 

detta va lma ende öch va rdeskapandet inöm, 

samt i fö rla ngning till, musicerande grupper 

öch individerna söm de 

besta r av. Att utmana/

ömprö va kö nsnörmer 

vid t.ex. val av musikin-

strument/musikaliska 

röller har öcksa  kömmit 

till uttryck under la sa -

rets musikundervisning 

med nya insikter kring 

va rdeskapande. Va r-

deskapande öch va lma -

ende har öcksa  kömmit 

till uttryck i t.ex. vad 

musiken öch upplevel-

serna genöm musiceran-

det betyder fö r den en-

skilde individen.  

 

 

Augusti 2020 

La sa ret inleddes med fyrfaldig inskriptiön i 

Estradan fö r att under pa ga ende pandemi inte 

samlas alltfö r ma nga persöner i samma lökal. 

Upptra danden gjördes av: Ellen Blöm i a k2 

med sa ng öch ackömpanjemang, Oskari Rii-

hima ki i a k 2 (pianömusik), samt skölan lyst-

ringssa ng (under ledning av Benjamin Bagge, 

lektör i musik).  

Klippanla gret infö r musiktreörnas musikal-

pröduktiön sta lldes in men ersattes av la ger 

pa  Alskat utan ö vernattning. Detta var ett gött 

substitut till de studerandes fö rva ntningar öm 

att tillsammans utförma musikalen under ett 

la ger.    

September – Oktober 2020 

Traditiönsenlig hö st-/sa ngkönsert av musik-

ettörna öch musiktva örna planerades i ny 

tappning i Estradan fö r publik fra n skölan 

(studeranden, la rare öch persönal). Tanken 

var att ha lla tre ölika könserter fö r att minska 

risken fö r smittspridning bland a hö rarna fra n 

skölan. Vi hann tyva rr inte genömfö ra dessa 

könserter innan vi fick besked öm att vi skulle 

Musiktreornas Alskatläger. Foto: Benjamin Bagge. 
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ga  ö ver till distansundervisning. Vidare kunde 

inte svenska dagen heller firas med sa ng av 

gymnasiekö ren.  

November – December 2020 

Under denna tid skedde planeringen, skapan-

det öch fö rverkligandet av musiktreörnas 

musikal Imperium. Vi valde Estradan söm 

plats fö r att la gga upp musikalen i - detta fö r 

att fa  ett stö rre utrymme da r vi kunde sprida 

ut publiken fö r att minska eventuella risker 

fö r smittspridning. Vi hade precis marknads-

fö rt öch sla ppt biljetterna fö r utömsta ende 

publik na r vi fick beskedet att regiönfö rvalt-

ningsverket sa nkte antalet tilla tna deltagare i 

publika samlingar fra n 50 till 10 persöner. Vi 

fick arrangera öm uppla gget öch ista llet en-

dast bjuda in publik inöm verksamheten. Vi 

genömfö rde tötalt fyra fö resta llningar av mu-

sikalen varav en var ett genrep fö r ö vriga mu-

sikstuderanden.  

Under sja lvsta ndighetsdagen publicerade vi 

gymnasiekö rens tölkning av Va rt land pa  söci-

ala medier. Sa ngen med tillhö rande videö spe-

lades in i Runebergsalen öch pa  huvudbygg-

nades trappa na gra dagar innan.   

Samtidigt söm musikalen inö vades öch fram-

fö rdes inö vades Luciaprögammet fö r la sa ret 

med a k 2. Det resulterade i ett liveströ mmat 

Luciaprögram söm sa ndes 13.12 pa  skölans 

söciala medier/hemsida, öch via kyrkan i 

samarbete med Trefaldighetskyrkan i Vasa 

öch runtöm pa  ett antal a lderdömshem i O s-

terbötten. Luciaprögrammet sa gs a ven i na -

gön ma n utömlands öch uppskattning eftera t 

hö rdes fra n na r öch fja rran. Delar av prö-

grammet sa ndes a ven pa  skölans gemen-

samma virtuella julfest. Da rtill framfö rdes 

Luciaprögrammet infö r skölans studerande, 

la rare öch persönal utömhus pa  skölga rden 

11.12. Bildkönststuderanden bidrög med 

skulpturer öch ljussa ttning fö r dagen.     

Ett par dagar innan jullövet publicerade vi 

gymnasiekö rens tölkning av White Christmas 

pa  söciala medier.  

 

Musikalen Imperium. Foto: Lisette Smedlund 
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Januari – Februari 2021 

Faddergalan med utömsta ende publik 

kunde ej genömfö ras p.g.a. pandemila get. 

Vi planerade in tva  könserter i Estradan 

veckan innan Spörtlövet i sta llet da r mu-

sikettörna öch musiktva örna fick fram-

fö ra sina la tar fra n Spelkurs 1 öch 2. Eve-

nemangen i förm av tva  Spörtlövskönser-

ter uppskattades ba de av publiken fra n 

skölan söm musikerna pa  scenen.  

Mars – April 2021 

Efter spörtlövet gick vi ö ver till distans-

undervisning – vilket innebar att musice-

randet i grupp fö rsva rades ytterligare en 

ga ng detta la sa r.  

Vi planerar att ha lla en mindre könsert 

med musikaltema 19.4 av musiktva örna. 

Maj - Juni 2021 

7.5  Gymnasiekö ren planerar att tillsam-

mans med grundskölan delta i den virtuella 

versiönen av Skölmusik 2021. (Tema havet, 

miljö n öch vidare ha llbarhetsperspektiv). 

 

22.5  Musikframtra danden med spel, sa ng 

öch allsa ng. Utömhus öch i Rötundan a r pa  

agendan. 

Affisch: Lisette Smedlund. 

Lucia 2020. Foto: Lisette Smedlund. 
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4.6  Utömhuskönsert av musikettörna öch 

musiktva örna. 

5.6  Studentdimissiön. 

Det göda samarbetet med understö ds-

fö reningen fö r bildkönst öch musik, UFFBOM, 

har förtsatt med mö ten pa  distans under la sa -

ret. Lisette Smedlund (köördinatör) samt 

Benjamin Bagge (suppleant) har deltagit söm 

la rarrepresentanter. 

 

Sportlovskonsert, soundcheck. Foto: Benjamin Bagge. 
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Musikalen Imperium plansch – skapad av: Lina-Mi Knif, studerande vid Bildkonstprogrammet åk 2. 
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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. 2020-2021 fick drygt 900 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   Saga Rosin/Christopher Larsson 

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 1-9 

Kyrkoesplanaden 11-13 

rektor    Elisabet Backlund-Ka rjenma ki 

prorektor    Annika Lassus 1-6 

prorektor    Pamela Backholm 7-9 

byra sekreterare   Katariina Smulter 

expeditionsma stare  Rasmus Forsman 

biblioteksbitra de   Helena Svarvar  

skolcoach   Anna Ö sterberg  

 

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 

skolcoach   Johanna Sjo berg/Ölivia Andersson fra n februari 2021 

 

Samarbetspartners 

skolha lsova rd   Vasa stad; skolha lsova rdare grundskolan Johanna Rosendahl  

    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 FS Finland Ab 

fastigheter   Finlands Universitetsfastigheter Ab 

lokalva rd   ISS/Lassila & Tikanoja Ab fra n mars 2021 

skolskjuts   Taxi Sjo man Ab 

ADMINISTRATION 
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UNDERVISANDE PERSONAL 
 

Examen   Uppgifter 

Ahlmark Kaj-Öve   PeM   klassla rare 

Ahlmark Stina   PeM   textilslo jd 

Alin Jan     PeM   klassla 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 

Bagge Benjamin   MuM   musik 

Bernas Sandra   FM   modersma l och litteratur 

Bjo rkholm Julia   FM   finska 

Blomberg Satu   FM   engelska (IB) 

Blusi Diane-Christine  FM   engelska, ha lsokunskap, prorektor  

Bona s Johanna   FD   historia, samha llsla ra 

Borgma stars Jacqueline  MEd   engelska 

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  

Fja llstro m Maria   PeM   textilslo jd 

Fors Mats    PeM   klassla rare 

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) 

Hautanen Linda   PeM   specialla rare 

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       

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 
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Kallio Nina    PeM   studiehandledning 

Karlsson Sara   PeM   klassla rare 

Keski-Nisula Anna-Lena  FM    modersma l och litteratur 

Kilkanen Pia    PeM   fo rskolundervisning 

Klockars Bernt   TM, PM  ledande rektor 

Korhonen Anna  FM   finska 

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 Henrik   FM   matematik 

Lithe n Hans-Ölof   FM   biologi, geografi 

La ngga rd Annika   PeM   klassla rare 

Lo f A sa    FM   finska 

Mietala Sofia    PeM   specialundervisning 

Mitts Ben-Erik   PeM   teknisk slo jd 

Ma rd Alaric    TM   religion 

Norrback Anna   TD, SpL  religion, psykologi, filosofi,  

        livsa ska dningskunskap  

Norrback Freja   PeM   klassla rare 

Norrby Markus   FM   fysik 

Norrga rd Jenny   PeM   specialundervisning 

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 

Sadak Faraq       hemspra ksla rare i arabiska 

Salovaara Anne   FM   a idinkieli (IB)  

Sandsten Johnny   PeM   musik  

Siegfrids  Kerstin   FM   matematik 

Skja l Kristina   FM   modersma l och litteratur 

Slotte Anna-Brita   PeM   klassla rare 
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Martin Kim 

Nylund Linn 

Ömars Ann-Helen  

Revahl Ann-Helen 

Svartsjo  Carolina 

Torsell Ida 

Welroos Joakim  

Smedlund Lisette   KoM   bildkonst 

Stenbacka Susanna   PeM   specialundervisning 

Storga rd Joel    FM   fysik, matematik  

Sundman Jessica   FM   biologi, kemi 

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 

So derman Terese   FM   religion 

Thors Ulf    Datanom  datatillval 

Uppga rd Anne   FM   specialhandledning 

Valkeakari Pia   PeM   klassla rare 

Vikstro m Johan   KoM   bildkonst 

Vuorinen Erika   FM   finska, tyska 

Wallin Solveig   FM   matematik 

Wilhelms Martina   PeM   klassla rare 

Willman Felicia   PeM   timla rare i gymnastik 

Wulff  Anna    PeM   klassla rare 

A backa  Gun    PeD   huslig ekonomi 

ELEVASSISTENTER 

CIVILTJÄNSTGÖRARE 

Becic Samra 

Berg Anna-Karin 

Bos Evgenia 

Bystro m Matilda 

Ehrstro m Josefine 

Granby Ölga 

Hurskainen Julia 

Ho gstro m Öskar 

Lagstro m Maria  

Ljungqvist Max 

 

Malm Ivar 
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 I PENSION 

Ann-Louise Holmgren   

Pa  grund av ett ma nskligt misstag i samband 

med utskicken av studieplatser fra n A A, inled-

de hon sina studier i litteraturvetenskap det 

fo rsta studiea ret. Sedan uppdagades missta-

get och det visade sig att Ann-

Louise egentligen hade fa tt studieplats ba de 

pa  svenska och historiska institution-

en. Hennes ursprungliga dro m och plan var 

na mligen att bli hissala rare. Hon bo rjade la sa 

historia och svenska parallellt men valde se-

dan svenskan som huvuda mne.  

Ann-Louise tog studenten 1976 och inledde 

samma a r sina studier vid A bo Akademi i A bo. 

Redan 1978 sko tte hon ett vikariat och ef-

ter auskulteringen 1984 – 85 jobbade hon i 

ma nga a r pa  ba de ho gstadiet och i gymna-

siet och i a mneskollegiet finns av hennes 

forna elever. Uto ver modersma l och littera-

tur har hon undervisat i engelska, finska och 

historia, vilket sa ger na got om hennes va ldigt 

breda didaktiska kompetens. Ann-

Louise so kte nya utmaningar och bo rjade 

jobba vid Vasa o vningsskola 1.8.2002, fo rst 

som vikarie och fra n 1.8.2004 har 

hon haft lektoratet i modersma l och littera-

tur.   

Ann-Louise a r va lkomnande och givmild med 

sina kunskaper och sitt undervisningsmateri-

al. Hon ger osja lviskt av sin tid och visar att 

hon inte bara prioriterar gymnasiestuderande 

vid Vasa o vningsskola, utan ocksa  ute i reg-

ionen och i mindre gymnasieskolor. Hennes 

solidariska insta llning till andra i sin yrkesut-

o vning a r makalo s. Hon drar inga gra nser 

mellan sitt och andras, och hon a r inte det 

minsta protektionistisk eller sja lvfo rha rli-

gande, utan tva rtom mycket ma n om att bidra 

till att alla ska lyckas pa  ba sta sa tt i sitt arbete 

som la rare. Pa  det ba sta sta llet i va rl-

den, enligt Lois sja lv, 

dvs i Molpe, har hon engagerat sig i va lkom-

nandet av burmesiska flyktingar och gjort sig 

tillga nglig som sto dperson fo r inflyttande 

ma nniskor i hembyn.  

Ann-Louise har agerat som aktiv skribent 

i Svenska modersma lsla rarfo reningens tidskr

ift Arenan. Hon har i sina texter diskuterat 

sa va l studentprov, unga ma nniskors skri-

vande, digitaliseringen i gymnasiet som reto-

riken. Hon har med sina texter och sin hand-

ledning bidragit till a mnets utveckling i 

Svenskfinland. Hon har under flera omga ngar 

varit med och sammansta llt materialet fo r 

gymnasiediplomet i muntlig kommunikation. 
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Dessutom har hon varit med och skrivit det 

fo rsta digitala la romedlet fo r gymnasiet i mo-

dersma l och litteratur (Tusen och en text) i 

Svenskfinland. I la romedlet, som skrevs under 

intensiva kva llar och helger va ren 2015 –

 va ren 2016, syns Ann-

Louises djupa a mneskunskap och den tema-

tiska undervisningen som ligger henne na ra 

hja rtat. Fo r Svenska litteratursa llskapet var 

hon 2017 med och utveckla-

de ett digitalt Topelius-material fo r undervis-

ningen.   

Under a ren som la rarutbildare vid Vo s har 

Ann-Louise beviljats ett stipendium ur lektor 

Jeanette Slottes minnesfond med motivering-

en “Till en modersma lsla rare som haft en stor 

betydelse fo r det svenska modersma let i Fin-

land”.    

Ann-Louise har med stor entusiasm och nyfi-

kenhet bollat ide er kring undervisningen med 

oss yngre kolleger. Hon a r genuint nyfiken pa  

de ungas va rld och ga r i sta ndig dialog med 

dem och deras erfarenheter. Ungdomarna 

uppskattar hennes undervisning vilket resul-

terat i att hon i flera a r har blivit vald som 

ba sta la rare av abiturienterna un-

der ba nkskuddardagen. Sitt ansvar som 

grupphandledare har hon tagit pa  sto rsta 

allvar.  

Som handledare har Ann-Louise en fo rma ga 

att utmana och ifra gasa tta la rarstuderande 

sa  att inte bara det man go r i en undervis-

ningssituation sta r i fokus, utan sa  att det 

ocksa  pa verkar a mnesla rarstuderandes sa tt 

att ta nka. Ma nga aha-upplevelser har upp-

sta tt i mo ten med henne. Öch vi som jobbar i 

huset vet att det inte enbart handlar 

om studietiden. Ba de som handledare och 

kollega har man kunnat fo rva nta sig ra ttvis 

och a rlig respons av Ann-Louise som inspire-

rar med sin la nga erfarenhet, sin syn pa  a m-

net, sina ide er och tankar och framfo r allt sin 

skarpa humor och goda smak. Hon a r en fo -

rebild da  det ga ller att sta  upp fo r det man 

tror pa  och att alltid sta  pa  de studerandes 

sida.  

Kollegerna 
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Ben-Erik Mitts 

Ben-Erik bo rjade jobba som slo jdla rare i Vasa 

Ö vningsskola 1983 och gick i pension ho sten 

2020. Na stan 40 tja nstea r fo r samma arbets-

givare. Bara det a r prestation att beundra! 

Ben-Erik arbetade i huvudsak som slo jdla rare 

med elever i a rskurserna 1-9. Han har ocksa  

undervisat fysik fo r de la gre a rskurserna. 

Na gra a r ansvarade han fo r Diplomslo jden i 

va rt Gymnasium. Han har ocksa  haft slo jdkur-

ser fo r slo jdstuderande pa  FPV samt fo r klien-

ter med funktionshinder pa  Ka rkulla.  

Vi kolleger uppskattar Ben-Eriks underfun-

diga humor och sinne fo r vardagskomik. Vi 

kommer inte att glo mma den ga ngen da  vi 

hade va lma ende-eftermiddag pa  Sports Gym 

och Pia Valkeakari ledde ett spinning pass fo r 

oss. Pia bera ttade hur vi skulle trampa cykeln 

och mitt i allt ropar Pia: -”Nu kommer det en 

la ng och tung uppfo rsbacke. Ka mpa, ka mpa…. 

Varpa  Ben-Erik stiger ner fra n sin cykel och 

sa ger:-”Ja brukar leid opp cyyklin om e kom-

ba r laang och tong backar….”  

Vi som satt pa  spinning cyklarna bredvid 

kunde knappt fortsa tta, vi skrattade sa  inner-

ligt. 

Vi saknar dig Ben-Erik i arbetsgemenskapen 

och hoppas att du fa r ma nga friska pens-

ionsa r! 

Slo jdla rarna 
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Heimo Öksanen 

Vad ka nnetecknar en riktigt god klassla rare? 

Den fra gan sta lls ofta i olika sammanhang och 

en god fo rebild fo r den goda klassla raren hit-

tar vi i Heimo Öksanen. Ha r a r den va nliga 

kollegan och la raren som alltid sta ller upp fo r 

alla. Hja lpsamheten sja lv! Det ma  vara en ma-

tematikuppgift, ett papper som fastnat i lami-

natorn, problem med ett bilbatteri som beho -

ver laddas eller en skruv som beho ver dras a t. 

Allt ga r med samma positiva energi och med 

en glimt i o gat. Fra gar man Heimo om han har 

la get under kontroll blir svaret alltid:  ”Ja, 

la ngt under” . 

Ma ngsidigheten hos Heimo stra cker sig ibland 

upp pa  skolans tak, da r amato rradiomasten 

en ga ng svajade i stormen och han kro p ut 

genom en vindslucka fo r att ra dda den. Heimo 

har under a rens lopp la rt ma nga elever grun-

derna i morsealfabetet och a ven la rt dem fo r-

sta  vikten av att ta och uppra ttha lla kontakt 

med ma nniskor runt om i va rlden. Lika be-

kva m a r han na r ma ngvetenskapliga teman 

genomfo rs, internationella studerande skall 

koordineras, temadagar ordnas eller 

ryggsa cken packas fo r skogsturen. 

Det Comenius projekt, som Engelska linjen 

fick delta i under na gra a r, passade Heimos 

sa rintressen som hand i handske. Det var inte 

bara vi kolleger som involverades i beso ken 

runt om i Europa, a ven hans elever fick a ka 

till sa va l Freienseen i Tyskland som till Öx-

fordshire i Storbritannien. Heimo koordine-

rade pop-up restauranger, lotterier, fo rsa lj-

ning av julblommor och hann skriva otaliga 

stipendieanso kningar fo r att mo jliggo ra beso -

ken. Under ma nga a r var han a ven spindeln i 

na tet fo r a rliga elevbeso k fra n sa va l Tyskland 

som Storbritannien. Heimo a r den ultimata 

reseledaren, som ordnat ofo rglo mliga la gers-

kolor fo r ma nga elevgrupper.  

Ma nga festliga evenemang har under a ren 

fo rgyllts av underfundiga texter som han dik-

tat ihop i ba sta ”Evert Taube” anda. A ven om 

Heimo varit klassla rare vid Ö vningsskolan 

sedan 1981 och vid Engelska linjen sedan 

1995,  a r det fa  som sa  va rnat om det fin-

landssvenska kulturarvet, spra ket och Rune-

berg som han gjort. Alla elever i 5-6En har till 

exempel na gonga ng deklamerat och dramati-

serat Sven Dufva och de yngre eleverna har 

va ntat pa  att deras tur skall komma. Bland 

o vriga Heimo-traditioner kan na mnas elever-

nas a rliga engelska julsa ng i centrum och 

ho stfotograferingarna av klassen.  

Hur a r det da  att ha fa tt ha en ”Mac 

Gywer”som kollega? Det har varit en ynnest! 

Det som Heimo inte har i sina samlingar, be-

ho ver man inte pa  en skola, brukar vi kolle-

ger sa ga. Det som inte Heimo filmat eller fo-

tograferat, har det inte funnits behov av att 

dokumentera. 

Anna-Brita Slotte 
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Stefan Ro j  

Den 1:a januari 1983 steg en nybakad kemi-, 

fysik- och matematikla rare in genom do rrar-

na till Vasa o vningsskolas ho gsta-

dium, na mligen Stefan Ro j. Na r han nu 38 ½ 

a r senare tackar fo r sig, la mnar han ett stort 

tomrum efter sig.   

Stefan bo rjade som vikarierande lektor i fysik 

och kemi men fick ett par a r senare sitt lekto-

rat i kemi och matematik med undervisning 

ba de i gymnasiet och i ho gstadiet. Uto ver sin 

undervisning har han ocksa  hunnit vara 

FSL:s skolombud, han har fungerat som pro-

rektor i gymnasiet under la sa ren 2002 – 

2014, och otaliga a r de arbetsgrupper han har 

deltagit i. Ma nga elever och studerande har 

haft Stefan som klassfo resta n-

dare, grupphandledare eller tutorhandle-

dare under a ren, och fa  a r de kemila rare i lan-

det som inte ka nner honom som en bra hand-

ledare och god a mneskollega. Stefan har alltid 

haft ett brinnande intresse fo r sina a mnen och 

man kan inte annat a n beundra honom fo r 

den glo d han fortfarande visar oberoende av 

om det ga ller a mnesdidaktik, allma n pedago-

gik eller handledning av blivande a mnesla -

rare. Att brandalarmet startat ba de en och tva  

ga nger till fo ljd av Stefans laborationer a r 

naturligt om man varit sa  pass la nge i hu-

set. Hur Stefan ibland tacklat dessa situation-

er fa r ni sja lva fra ga honom om.  

Na r Stefan nu stiger ut genom Vasa o vnings-

skolas do rrar kommer vi kollegor att sakna 

honom. Vi har blivit vana att alltid kunna 

va nda oss till Stefan na r vi haft fra gor 

om stort som sma tt, oberoende av om det har 

ga llt atomers hybridisering, hur man ska la ra 

ut ekonomisk matematik, vilka traditioner 

som fanns i skolan fo r flera decennier sedan 

eller vad som ha nt med kollegor som pension-

erats eller som sadlat om. Vi hoppas innerlig-

en att Stefan kommer att njuta av sina pens-

iona rsdagar, vare sig han spenderar 

sina dem i skogen eller pa  villan, men dessu-

tom hoppas vi ocksa  att han go r allvar av sitt 

lo fte att komma in och vikariera vid behov!  

MaFyKe-kollegorna  
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ELEVER OCH  

STUDERANDE 
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STUDENTEXAMEN 
Studenter hösten 2020 

Bezuhlova Alla 

Eklund Tilda 

Kjellman Elin 

Liava g Astri  

Nickull Antonio 

 

Studenter våren 2021 

Ala Sofia 

Alin Alva 

Arola Karolina 

Bendtsen Sarah 

Berg Ida 

Bergfelt Fanny 

Berglund Miranda 

Bexar Verner 

Bjo rkholm Catarina 

Bjo rklund Wilma 

Bolotov Theodor 

Borg Fanny 

Borgma stars Andrea 

Bos Ellen 

Braxe n Sofie 

Byggningsbacka Hanna 

Dahlstro m Wilma 

Dunn Riannon 

Ekman Zacharias 

Engstrand Anna-Karin 

Enkvist Theodore 

Enqvist Ellen 

Eriksson Nathalie 

Finell Jonna 

Forsberg Tove 

Forslund Ida 

Granholm Julia 

Grankull Elea 

Gra sbeck Samuel 

Hagman Nadine 

Hagstro m Maria 

Hakoma ki Lauri 

Harjunpa a  Fanny 

Holm Jonathan 

Ha yry Axel 

Ho glund Adam 

Ingi Minna 

Ivars Alina 

Ivars Malin 

Karlstro m Erica 

Kauranen Venny 

Keski-Nisula Anton 

Klockars Miranda 

Knutar Elias 

Knuts Robin 

Koskela Iris 

Kronqvist Elsa 

Kronqvist Kia 

Kultti Julia 

Ladvelin Fanny 

Lax Aida 

Linde n Sara 

Lindqvist Sara 

Lindroos Isak 

Lindvik Felix 

Ljungkvist Max 

Lunabba Emilia 

Lunabba Nathalie 

Luoma Jakob 

La gland Zacharias 

Lo fholm Ronja 

Malka Sandra 

Mitts Ida 

Nigmann Aurora 

Nyga rd Linne a 

Nyga rd Sandra 

Polviander Max 

Rautamo Samuel 

Rosenblad Arne 

Ra iha  Viktor 

Ro nnqvist Yoanna 

Sabel Olivia 

Sandbacka Linus 

Sharma Ishan 

Siltala Kaapo 

Skoglund Anna 

Smeds Emil 

Smirnoff Fredrik 

Stefa nsdo ttir Ho gna s Anna 

Stolpe Rasmus 

Strand Adam 

Strand Isac 

Strand Jenny 

Stro m Colin 

Sta larm Ellen 

Sundholm Elsa 

Suutarinen Viivi 

Svahn Robin 

Svartsjo  Filip 

Svedman Esther 

Teir Wenzel 

Utriainen Ida 

Valencia Martinez Florence 

Westerlund Alwa 

Wiis Melinda 

Wikstrand Aida 

A backa Naomi 

O sterblad Jenna 
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Appel Adelina 

Berglund Niklas 

Ferri Dritero 

Fro jdo  Ines 

Haldin Axel 

Heiskanen Leija 

Ha sto  Julia 

Ibrahim Muhammad 

Lee Victor 

Lindqvist Sara 

Malm Ivar 

Metsa -Heikkila  Inka 

Mo Kureh 

Oinas Viola 

Pukkala Sofianna 

Rantala Annika 

Saario Elsa 

Stolker Kai 

Wegelius Alexandra 

Zavari Samanah 

Följande studerande vid Vasa övningsskolas IB-linje har avlagt examen för International 

Baccalaureate 2020 och erhöll diplom 

Doan Han 

Englund Sissel 

Drycksba ck Kevin  

Gannur Shreya 

Gylling Tinka 

Hakala Eevi 

Helsing Kirill 

Ha kkinen Helmi 

Kassem Ahmed 

Keltto Carolina 

Kivisto  Emil 

Martin Anna 

Martin Axel 

Nukala Aleksi 

Olme Ida 

Patil Gaurav 

Pukkala Rosalia 

Rantala Ida 

Rantala Roosa 

Riihima ki Oskari 

Sjo holm Jasmine 

Syrja la  Anniina 

Todorov Petar 

Vesterback Daniel 

Waller Jerin  

Studentskrivningarna för International Baccalaureate examen inleddes den 3 maj 2021. 
Följande studerande deltog: 
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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 bild-

konst 

Annala Jenni 

Asplund Rebecka 

Eriksson Ninni 

Hokkanen Johanna 

Kivelio  Jessica 

Knif Lina-Mi 

Marttila Julia 

Rikala Aino 

Ro nnlund Wilma 

Savolainen Elias 

Simons Elliot 

 

Gymnasiediplom i musik 

Ekman Zacharias  

Ho glund Adam 

Sandbacka Linus 

Strand Isac  

A backa Naomi 

 

Slutprov i muntlig kommu-

nikation i modersmålet 

Ingi Minna 

Ivars Malin 

 

Intyg över muntlig språk-

färdighet i finska   

B-lärokurs 

Lo fholm Ronja 

Kackur Tilde 

 

Intyg över muntlig språk-

färdighet i finska  

A-lärokurs 

Berg Ida 

Byggningsbacka Hanna 

Engstrand Anna-Karin 

Finell Jonna 

Forsberg Tove 

Ingi Minna 

Ivars Alina 

Johansson Nico 

Knuts Robin 

Sandbacka Linus 

Strand Jenny 

Teir Wenzel 

Zittra Emil 

 

Intyg över muntlig språk-

färdighet i engelska  

A-lärokurs  

Annala Jenni 

Forsman Jennifer 

Kinnunen Justus 

Seppelin Emma 

Johansson Nico 

Lo fholm Ronja 
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STUDERANDE FÖR  

KLASSLÄRAREXAMEN 2020-2021 

Jonas Enlund 

Marianna Forsell 

Mathilda Hagback 

Demi-Rose Norton 

Maija Pullinen 

Emma Snellman 

Joanna Aganimov 

Ida Hultgren 

Hannah Pekkarinen 

Beata Scho ring 

Simon Solvin 

Heidi Vidjeskog 

Anna A strand 

Simon Andersson 

Felicia Ha ggman 

Pamela Svenfelt 

Felicia Willman 

Kristian O sterman 

Benjamin Fridlund 

Emelie Hansen 

Alexander Lundberg 

Jan Nyqvist 

Martina Ruste n 

Emma Backlund 

Amanda Backman 

Ellen Dahlvik 

Fanny Forsga rd 

Kevin Holm 

Julia Ha gglund 

Sandra Kulla 

Julia Liewendahl 

Mikaela Lindblad 

Sara Malin 

Emma Malmsten 

Ellen Mattsson 

Fanny Mickos 

Robin Nylund 

Karin Oksanen 

Frida Olin 

Linnea Pohjolainen 

Cassandra Ro blom 

Elis Thylin 

Roope Vahalahti 

Erika Vesterlund 

Sandra Virta 

Dennis Brandt 

Johannes Juselius 

Johan Koskinen 

Julina Lillandt 

Noomi Lundqvist 

 

Conny West 

Willy O hman 

Johanna Hedstro m 

Jessica Heikkila  

Katarina Jansson 

Emmy Ma a tta  

Karelia Palola 

Mia Salminen 

Carolina Sund 

Hanna A kerlund 

Ronja Mannstro m 
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STUDERANDE FÖR  

ÄMNESLÄRAREXAMEN 2020-2021 

Svenska och litteratur 

Ha kans Frida 

Lindell Evelina 

Lundstro m Johanna 

 

Främmande språk 

Lehmann Minttu 

Backman Linda 

Karas Ewelina 

Kola Moa 

Kongari Hannah 

Linde n Isabelle 

Sandstro m Anna 

 

Finska 

Granvik Amelie 

 

Biologi/Geografi 

Karlais Jakob 

Lindstro m Trine 

Stenvall Carl-Gustaf 

Storbacka Jakob 

 

Fysik/Kemi/Matematik 

Ija s Kristian 

Lamberg Klara 

Sjo blom Malin 

Ha lsokunskap 

Sahlin Nikolina 

Sundqvist Amanda 

Historia/Samhällslära 

Enckell Alexander 

Finne Elina 

Patoranta Ida-Helena 

Savasti Henri 

A kersten Amanda 

 

Religion/Filosofi 

Granvik Johanna 

Jansson Leon 

Johansson Anton 

Ylikallio Melker 

 

Slöjd 

Lithe n Richard 

Lillqvist Viktor 

 

Textilslöjd 

Smedlund Sofia 

Mattson Ellen 

Wa rn Alexandra 

 

Huslig ekonomi 

Ba ckroos Moa 

Ka llman Kati 

Nyblom Lizette 

Qvarnstro m Linda 

 

Studiehandledning 

Hansen Emelie  

Holm Saba  

Laaksonen Ronja  

Lindroos Christopher  

Nyga rd Jenny  

Smedlund Sofia  
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STUDERANDE FÖR  

SPECIALLÄRAREXAMEN 2020-2021 

Alenius Emelina 

Backman Amanda 

Forsell Marianna 

Forse n Ellinor 

Gro nqvist Wilhelmina 

Hagback Mathilda 

Heinonen Julia 

Hellstro m Jakob  

Invenius Emma 

Johansson Sara 

Klemets Edith 

Krokfors Jonas 

Kulla Sandra  

Laaksonen Ronja 

Liewendahl Julia 

Nygren Emelie  

Nyman Camilla  

Ojala Olivia 

Otieno Jacob 

Rokala Milla 

Sandberg Alex 

Slotte Erika 

Staaf Saana 

Stro m Jenna 

Sved Elin 

Svenfelt Pamela  

Tallgren Hanna 
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FONDER SOM TILLHO R VASA O VNINGSSKOLA 

Seminariefonder 

O verfo rda fra n Skolstyrelsen till A bo Akademi 01 08 1981 

(fonderna fo rvaltade av Vasa o vningsskola) 

 

a Nykarleby seminariums fonder               Fondernas kapitaltillga ngar 31.12.2020 

 

1  Margareta Bjo rkvalls minne    5 792,42 

2  Nykarleby seminariums jubileumsfond   9 194,39 

3  Under krigen 1939-1944 stupade    

 seminaristers minnesfond     15 447,44 

4  Hans von Schantz´ matrikelfond    42 553,09 

5  Oscar och Charlotta Rehnba cks stipendiefond  14 965,06 

6  Alexander II:s stipendiefond    7 938,44 

7  Tecknings- och slo jdstipendiefonden   7 058,32 

8  Musikstipendiefonden     5 954,01 

9  Gymnastikfonden      7 611,23 

10  Lektor Maria Castre ns fond    5 563,28 

11  Minnesfonden      4 707,50 

12  Kamratskapsfonden     5 891,25 

13  Lektor Torsten Korsstro ms fond    8 124,37 

14  Lektor Maria Castre ns 90-a rs dag   11 979,37 

15  Direkto r Nils Alarik Fougstedts stipendiefond  42 384,05 

         195 164,27 

 

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       8 292,31 

2  Sylvia Maranders fond     25 644,88 

3  Gymnastik- och ha lsova rdsfonden   9 418,65 

4  Modersma lsfonden      9 418,83 

5  Fonden ”Fo r goda framsteg”    11 928,21 

6  Tyska fonden      13 539,03 

7  Musik och teckningsfonden    9 978,40 

8  Mary Nyqvists fond      30 533,82 

9  Jubileumsfonden      37 015,30 

10  Matilda Sundholms fond     14 027,33 

11  Amanda Lassus´ fond     26 428,07 

12  Studenternas fond      18 373,49 

13  Selim Segerstams fond     15 739,78 

14  Rektor Birgit Sovelius´ fond    24 188,50 

15  Venna Jakobssons fond     3 715,75 

         258 242,32 

FONDER SOM TILLHÖR 

VASA ÖVNINGSSKOLA 
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b Vasa svenska lyceums fonder 

1  De sammanslagna trivialskol-, gymnasie-   

     och a ldre lyceifonderna      46 441,77 

2  Teologiestipendiefonden      27 180,91 

3  Carl-Fredrik Wikmans minnesfond    61 718,02 

4  1949 a rs historikfond      20 199,23 

5  Arne Snellmans minnesfond     79 548,66 

6  Carl Warghs minnesfond      8 092,71 

7  Ingenjo r Oscar Gros´ fond      83 805,28 

8  Herman och Maria Pellas minnesfond    19 012,42 

9  Harald Bouchts minnesfond     109 213,07 

10  Einar Spjuts stipendiefond      36 661,57 

11  Fyra bro der Hasselblatts minnesfond     59 489,13 

12  Gustavs A Hedbergs fond      6 312,16 

13  A E W Nybergs musikfond      6 323,63 

14  Skolra det Ragnar Krooks minnesfond    20 233,96 

15  Skolsko terskan Inga Hedes minnesfond    48 992,14 

16  Teckningsla rare Eva Willfo rs minnesfond   5 607,46 

17  Karl Oscar Jakobssons fond     4 331,26 

          643 163,37 

 

O vningsskolfonder, donerade till Vasa o vningsskola 

1  Helsingfors Aktiebanks stipendiefond    18 518,63 

2  Carl-Lennart Wests stipendiefond    15 530,35 

3  A sa Jerns konststipendiefond     16 834,22 

4  Anna-Maria von Schantz´ fond     6 574,30 

5  Henrik Sabels fond       13 817,21 

6  Bjo rn Lindemans minnesfond     55 092,81 

7  Rektor Hans Ha ggbloms stipendiefond    6 157,15 

8  Rektor Pontus Lindbloms stipendiefond   24 872,17 

9  Kerstin Sande ns fond      2 153,03 

          159 549,89 

 

Erik och Sylvi Feldts fond       894 409,10 

 

              Summa  1 955 364,68 

 

Stipendier att utdelas va ren 2021 har donerats av bl a Advokatbyra  Na sman & Ba sk Ab, Akti-
astiftelsen i Vasa, Forna Vasa Flickskolisters fond, Forna Wasalyceisters rf donation, Ho gsko-
lestiftelsen, Jukolan Rakentajat- Jukolas Byggare r.y., Svenska Kulturfonden, Svenska skolfon-
den i Vasa, Svensk-O sterbottniska samfundet, Usf fo r bildkonst- och musikprogrammet, Vasa 
Elektriska, 1970-a rs studenter vid VSL, Anders Olin, Elisabet Backlund-Ka rjenma ki och Bernt 
Klockars. 
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MEDDELANDEN 

Fo ljande la sa r bo rjar tisdagen den 10 augusti 2021. (OBS! Vasa o vnings-

skola har andra arbetsdagar a n Vasa stads skolor.) 

 

Eleverna i a k 1-6, 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 1.8.2021 för even-

tuella uppdateringar i anslutning till skolstarten. 
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