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EN VÄLMÅENDE, HÅLLBAR OCH VÄRDESKAPANDE SKOLA

L

asarstemat ”En valmaende, hallbar och
vardeskapande skola” har lasaret 2020
-2021 praglat undervisning och fostran
vid Vasa ovningsskola. Samma lasarstema
galler undantagsvis ocksa de kommande tva
lasaren. Enheter och amnesgrupper har ombetts att sjalva skapa progression genom att
betona och fordjupa olika delar under de tre
lasaren.
Välmående ar forstas viktigt for hela skolsamfundet, dvs. for elever, gymnasiestuderande
och personal samt lararstuderande, men i
forlangningen ocksa for familjer och ovriga
samarbetspartners. Grundlaggande for allt
larande – och for var samhallsordning overlag
– ar att vi mar tillrackligt bra. Ått kunna alska
och arbeta ar tva viktiga faktorer i en gammal
definition over vad som praglar god halsa.
Vad lycka innebar och vilka inre bilder vi har
for ett lyckligt liv ar sedan en annan fraga.
Personalen fick en tankestallare kring den
fragan genom boken Lyckofallan av Russ Harris som delades ut infor sommaren 2020 med
aterkoppling vid planeringsdagen i augusti
2020. Ett liv kan vara lyckligt utan att vara
perfekt ar en av poangerna i boken.

Vikten av hållbarhet i all mansklig verksamhet har under de senaste 20 aren uppmarksammats av fler och fler runt var jord. Om
valmaende ar en forutsattning for ett fungerande samhalle, ar ocksa hallbarhet i forhallande till jordens resurser det i minst lika stor
grad. Vagen ar lang innan hallbarheten ges
storre utrymme an ekonomiska varden, men
vi vagar tro att manskligheten gar i den riktningen. Ifraga om hallbarhet ar skolans roll
central nar det galler attityder och attitydforandring. Under lasaret syntes hallbarheten
sarskilt i skolrestaurangerna under Osterbottens hallbarhetsvecka i form av lokalproducerade ravaror. PD Linda Degermans undersokning hosten 2019 visar att vi annu har en bit
kvar innan hallbarhetsperspektivet fatt genomslag bland alla vara elever och gymnasiestuderande. Bade fakta och fake news ar aktorer nar det galler uppmarksamheten kring
hallbarhetsfragor.
Skolan skall inte bara folja trender i samhallet, den skall ocksa vara värdeskapande.
Vid Vasa ovningsskola vill vi garna djarvt utmana till sjalvstandigt och kritiskt tankande
och till att inte halla tillbaka med asikter, syn-

Personalfoto taget i samband med planeringsdagen som hölls i Academill. Foto: Foto Airaksinen Ab.
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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.

punkter och varderingar samtidigt som vi
betonar nodvandigheten av att lyssna pa
andra och respektera asiktsmangfald. Dagens
barn och unga ar morgondagens beslutsfattare. Framtidens samhalle skapas i dagens
skola.
Nagra viktiga nedslag i lasaret:
UNESCO-skola. Vasa ovningsskola blev medlem av det varldsomspannande natverket
UNESCO Åssociated Schools Project Network
(ÅSPnet) i november 2020. Natverket omfattar 11.500 skolor i 182 lander. Syftet ar att
lara barn och unga internationell forstaelse,
fred, interkulturell dialog, hallbar utveckling
och kvalitet i undervisningen. Mycket av det
vi redan gor i Vasa ovningsskola kan hanforas
till varden som natverket framhaller. Ågenda
2030, fastslagen av FN, ar en viktig handlingsplan inom natverket. I april fick personalen
del av en forelasning om vad tillhorigheten
innebar. Skolans UNESCO-status synliggjordes pa ytterdorrarna och via skarmmossor
tillverkade av atervinningsflaskor. Vasa ov-

Efter påsk tejpades fyra ytterdörrar med info om
att Vasa övningsskola är en UNESCO-skola.

ningsskola samarbetar med ovriga ovningsskolor kring UNESCO.
ERÅSMUS+-ackreditering. Vasa ovningsskola
ar en av ett mindre antal finlandska organisationer som erholl status som Erasmus+ackrediterad organisation i februari. Åckrediteringen innebar enklare processer for ansokan om finansiering for utbyten, mobiliteter
och jobbskuggning under aren 2021-2027.
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Skolans ledningsgrupp med rektorer, prorektorer och IB-koordinator. Nere från höger: Annika Lassus, Pamela Backholm, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Henrik Lindgrén, Diane-Christine Blusi, Mats Borgmästars
och Bernt Klockars. Foto: Foto Airaksinen Ab.

Planeringen for postpandemitiden har forsiktigt inletts. Åckrediteringen beror saval
grundlaggande utbildning som gymnasiet.
Utvidgad laroplikt. Forst 30.12.2020 stadfaste
landets president lagen som innebar att Finland gar in for utvidgad laroplikt redan fran
hosten 2021. En lang rad forberedelser har
gjorts bade fore och efter det. Vasa ovningsskola har bl.a. aktivt fort dialog med finlandssvenska forlag kring fragor som behover losas
nar undervisningsmaterial skall goras kostnadsfria ocksa for gymnasiestuderande. Med
Åbo Åkademis ICT-service har olika alternativ
for datautrustning utretts langs med aret. Redan i januari gjordes bestallningen pa 125
leasingdatorer infor skolstarten i augusti.
Handledning. Vid sidan om undervisning och
fostran ar handledning av lararstuderande ett
stort och viktigt uppdrag for Vasa ovningsskolas personal. Det goda utvecklingsarbetet
kring handledningen har fortsatt under aret,
med bl.a. universitetslarare Renata Svedlins
hjalp. Under aret lag fokus pa samsyn kring
handledningen mellan handledarna inom Fakulteten for pedagogik och valfardsstudier
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och handledarna vid Vasa ovningsskola. Tva
workshops har ocksa ordnats under aret med
syfte att ytterligare systematisera handledningsfunktionen och -utbildningen i skolan.
Utvecklingsprojekt. En flora av olika utvecklingsprojekt ar pa gang och i olika skeden vid
Vasa ovningsskola. Ett stort utvecklingsprojekt kopplat till fastigheterna ar planeringen
av en ny Spektrum-fastighet vid gymnasiet.
Vasa ovningsskola har ocksa fortsatt att koordinera internationaliseringsprojekt i den finlandssvenska skolan, och bl.a. anordnat virtuella internationaliseringsdagar i november i
nara samarbete med Utbildningsstyrelsen
och Vasa stad samt producerat fyra inspirationsfilmer kring internationalisering i skolan
under varen. Inom grundlaggande utbildning
har projektet Medielaskunnighet med sarskild inriktning pa att stodja barn och unga i
risksituationer pa natet kravt tid men ocksa
inspirerat.
Laroplansarbete. Under aret har gymnasiets
nya laroplan utarbetats for godkannande i
fakultetsradet i juni. Inom grundlaggande
utbildning har framst bedomningen i amnes-

Posering under personalens
må bättre-eftermiddag. Foto:
Helena Svarvar.

delen fornyats pa basen av fornyade laroplansgrunder som publicerades 2020.
Inte diskriminerande. Vasa ovningsskola har
under lasaret friats fran alla anklagelser om
diskriminerande forfarande i samband med
tva antagningsarenden som fick stor medial
synlighet varen 2018. Provningen har skett i
Namnden for diskriminering och jamstalldhet.
Ekonomi. Vasa ovningsskola far liksom ovriga
ovningsskolor oronmarkta medel fran tva
olika ministerier. Bokslutet 2020 visar ett
rejalt overskott trots olika satsningar bl.a. pa
uppdatering av laromedel och –material
(Ovislyftet). Pandemin orsakade minskade
kostnader i tillagg till att budgeterade kostnader inte slog ut som befarat. Infor 2021 har
Ovislyftet 2.0 lanserats. Det innebar att ett 20tal klassrum i grundlaggande utbildning under sommaren 2021 far ny presentationsteknik. Planering och upphandling har genomforts under lasaret. Under sommaren installeras ocksa ny scenbelysning i grundskolans
festsal. Ekonomin ar sammantaget god. Kompensation for kostnader for utvidgad laroplikt
har hittills lyst med sin franvaro, trots regeringsloften. Gymnasiet fick del av utlysta medel for att motverka de brister som uppstatt
under distansstudieperioderna, vilket inte

grundlaggande utbildning fick del av sasom
inom den kommunala sektorn. En dialog fors
med undervisnings– och kulturministeriet
kring detta.
Pandemi. Hela lasaret 2020-2021 har genomsyrats av den osakerhet som pandemin covid19 asamkat samhallet. Undervisning och
fostran samt ett gediget utvecklingsarbete har
anda kunnat genomforas tack vare skolsamfundets insats och flexibilitet.
Ett stort och varmt tack till alla i skolsamfundet for lasaret 2020-2021! Nu ar det tid att
koppla av och ta igen sig – for alla.
Bernt Klockars
Ledande rektor

Foto: Foto Airaksinen Ab

Gratulerar!

Åbo Akademi har under året tilldelat följande personer förtjänsttecken för lång tjänstgöring: Diane-Christine Blusi (30 år), Lars Broman (25 år), Gun-Britt Kull-West (35 år),
Camilla Söderback (25 år) och Johan Vikström (30 år).
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VÖS EN UNESCO-SKOLA
I slutet av november 2021 beviljades Vasa övningsskola medlemskap i UNESCO ASPnet-nätverket.
Unesco-natverket ar varldens storsta skolnatverk som i dagslaget omfattar over 11 700
institutioner inom utbildningssektorn i ca 180
lander. Medlemmarnas verksamhetsomraden
varierar fran forskoleundervisning till lararutbildning. Nastan alla ovningsskolor i Finland ar ocksa fran tidigare medlemmar i natverket och det gemensamma arbetet i ovningsskolorna dokumenteras pa ovningsskolornas
gemensamma
eNorssi-hemsida:
https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/
I skolan ar vi valdigt glada over att ha blivit en
del av detta varldsomspannande natverk. Det
nya medlemskapet lanserades och firades 10
december med att elever, studerande och personal fick bulle och trip till efterratt till skollunchen. Ått vi nu ar en Unesco-skola har fran
december-manad och framat synliggjorts pa
olika satt i var skola. Fran och med lasaret
2021-2022 kommer var status som Unescoskola tydligt ocksa synas i skolans verksamhet.

Allmän information om
verksamhet i nätverket
(källa Utbildningsstyrelsen)
Genom att vara med i natverket omsatter skolorna i
praktiken FN:s och Unescos program och riktlinjer:
- skolorna framjar genom
sin verksamhet uppnaendet av malen for FN:s
Ågenda 2030
- skolorna deltar i genomforandet av Unescos strategier och program for
utbildning, vetenskap, kultur och kommunika-tion
- skolorna genomfor ÅSPnet-skolnatverkets strategi
2014 – 2021

Med hjalp av Unesco ÅSPNet skolnatverket kan man
i skolorna reagera pa globala fragor och ta upp aktuella amnen till diskuss-

I november 2020 beviljades Vasa övningsskola UNESCO-skolstatus.
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AGENDA 2030

Vasa övningsskola, UNESCO Partner. Undantagsvis skärmmössa på inomhus. Foto:
Nico Kujanpää/Jesse Storsjö.

ion, sa att barnen och de
unga har battre forutsattningar att forsta en
allt mer komplicerad
varld med omsesidiga
beroendeforhallanden.
Strategiperiodens
ar:

mal

- global fostran och en
hallbar utveckling integreras i skolornas laroplaner.

https://
kestavakehitys.fi/
sv/agenda20301

- i undervisningen i global fostran och en hallbar utveckling provas
nya innovativa undervisningsmetoder.

- utbytet av erfarenheter, god praxis och ideer
mellan Unesco-skolorna utvecklas och starks.
Syftet med fostran till varldsmedborgarskap
ar att sporra eleverna sa att de blir medvetna
och ansvarsfulla aktorer bade lokalt och globalt. Malet ar att eleverna forstar sina egna
rattigheter och skyldigheter och agerar aktivt
till forman for en rattvisare varld.
Genom undervisning i hallbar utveckling ges
var och en mojlighet att uppna de kunskaper,
fardigheter, attityder och varden som behovs
for att varna om en hallbar livsstil. Utbildningen spelar en avgorande roll for att leda
manniskors tankar och handlingar, och genom den kan man effektivt paverka tryggandet av varldens barkraft.

Åndreas Sundstedt
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VÖS ERASMUS+-ACKREDITERAD
I slutet av oktober lamnades en
ansokan om ackreditering for
Erasmus+-projekt 2021-2027 in
for Vasa ovningsskolas del. Med
i arbetet kring ansokan var Diane-Christine Blusi, Mats Borgmastars, Åndreas Sundstedt och
Bernt Klockars. Åckreditering ar
en ny form av projekthantering
for att starka internationaliseringen i skolan, ge mojlighet
till fordjupade kontakter over
Bild från https://epale.ec.europa.eu/en/content/erasmus langre tid och forenkla ansokan accreditation-new-brochure-out-now.
om enskilda mobiliteter.
I februari kom besked om att Vasa ovningsskola beviljats ackreditering. Under marsapril klarnade sa smaningom inneborden i
den nya statusen, bl.a. genom nagra valbesokta webbinarier. Sammanlagt var det 50
organisationer i Finland som beviljades ackreditering.

I medlet av maj gick tiden ut for den forsta
ansokan om medel inom ramen for ackrediteringen. Det visade sig att ansokan for mobiliteter var betydligt enklare tack vare den uppnadda statusen. Infor lasaret 2021-2022
kunde ett forsta utbyte for gymnasiestuderande planeras. En arbetsgrupp ar ocksa

Bild från https://www.oph.fi/sv/program/vad-arerasmus-ackreditering#55fd43ec.
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tillsatt for projektplanering inom grundlaggande utbildning. Mobiliteter som skall ske
2022-2023 skall ansokas om i februari 2022.
Under hosten byggs relationer till mojliga
samarbetspartners upp.
Forutom ackrediteringen for elev– och gymnasiestuderandemobiliteter har Vasa ovningsskola tva redan beviljade Erasmus+projekt som annu inte kunnat forverkligas. Ett
galler en larargrupp i gymnasiet dar halften
av mobiliteterna gjorts, medan det andra galler stodjande personal som vantar pa ett stabilare pandemilage. BK

RUM FÖR HANDLEDNING

Till vänster: resursbanken Rum för handledning publicerades i
januari 2021.
Nedan: universitetslärare Renata Svedlin
avtackas i samband
med handledningsworkshop to 25.3.2021 i
Runebergsalen. Foto:
EBK.

Ledningsgruppen med ansvar for utvecklande
av handledningen har fortsatt sitt aktiva arbete under lasaret. Sammanlagt har arbetsgruppen traffats tio ganger. Medlemmar i
gruppen har varit Elisabet BacklundKarjenmaki, Mats Borgmastars, Hans Eriksson
(FPV), Bernt Klockars, Gun-Britt Kull-West,
Ånna Norrback och Renata Svedlin (FPV).
Infor lasaret 2020-2021 hade gruppen i samrad med amnesansvariga vid FPV planerat tre
VOS-FPV-moten med temat ”Samsyn kring
handledningen” for samtliga lararutbildningar. Diskussionerna utgick ifran de texter kring
handledningen som finns pa Vasa ovningsskolas hemsida och utmynnade i tankekartor for
att beskriva komplexiteten i handledningsarbetet.

I januari publicerades resursbanken ”Rum for
handledning” dar de senaste arens alster fran
utvecklandet av handledningen samlats. I februari informerades lararutbildarna vid FPV
om den oppnade resursbanken. Resursbanken
hittas
har:
https://blogs2.abo.fi/
rumforhandledning/. Delar av materialet ar
losenordsskyddat.
I januari och mars ordnade arbetsgruppen
workshops kring handledning. Till dessa
bjods handledningsexperter utanfor gruppen
in, bl.a. Ånnika Lassus, Marina Bendtsen och
Jenny Haagensen. Resultatet fran workshopparna blev ett handledningsupplagg som stravar till att fordjupa kunskap inom handled-

ning for saval nyanstallda som langre hunna. I
slutet av lasaret fordes samtal kring huruvida
handledningen kunde bli en del av hogskolepedagogiken i fakultetens utbildningsprogram som slas fast varen 2022.
En stottepelare for Vasa ovningsskolas utvecklingsarbete kring handledningen har universitetslarare Renata Svedlin varit. Varen
2021 gar hon i pension. Hon avtackades med
present och tarta i samband med workshopen to 25.3.2021. Tack for ditt stod, Renata!

Under lasaret har Ånna Norrback haft en projektanstallning inom handledningsverksamheten, BK
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REFLEKTIONSLANDSKAP
Vi kom i kontakt med reflektionslanskapet
hosten 2019 nar vi skulle skapa handledningsrelaterade podcasts for internt bruk
kring aktuella teman. Årviointimaa fanns pa
listan av aktualiteter och vi blev intresserade.
Vi testade materialet pa oss sjalva (nagra larare inom olika lararkategorier) och pa nagra
lararstuderande pa avslutande praktik inom
klasslararutbildningen, och vi gjorde en elva
minuters podcast om det.
Hosten 2020 anholl vi om och fick tillstand att
oversatta
Årviointimaa-materialet
till
svenska. Sedan dess anvands materialet pa
olika satt hos oss. Utvardering pagar som bast
kring erfarenheterna av anvandningen av
reflektionslandskapet. Landskapet har skapats for att hjalpa personer i olika aldrar att
reflektera kring sina kanslor och fardigheter
genom att placera ut spelpjaser pa olika stallen i ett fantasilandskap.
Åtminstone en klasslarare i ak 3 har anvant
det i samband med sina larandesamtal. Hen
ansag att verktyget passade bra for hens eleReflektionslandskap.
Foto: BK.
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ver. Det var under en tid da eleverna kunde
vara i skolan men foraldratraffarna skedde
med hjalp av zoom. Hen pratade med varje
elev med hjalp av reflektionslandskapet och
kunde delge deras kommentarer at foraldrarna.
Reflektionslandskapet har aven framgangsrikt anvants inom amneslararstuderandes
inledande praktik. Dessa har fatt reflektera
kring sina kanslor efter den genomforda praktiken. Åven gymnasiestuderande har anvant
det i sin utvardering. Verktyget har aven introducerats till kollegerna pa lararutbildningen vid FPV i ett aktionsforskningsseminarium
och presenterats for det nordiska natverket
Rost, Retorik och Relationer dar det vackte
intresse. Universitetslektor Lasse Eronen fran
Ostra Finlands universitet berattade om
forskningsron kring anvandningen av Årviointimaa for oss i samband med ett lararmote. Hoppas att allt fler hittar anvandningsmojligheter for detta verktyg.
Ånna Norrback

MENTORSKAP
Vid Vasa ovningsskola erbjuds mentorskap at
alla nyanstallda larare.
Under detta lasar har klass- och amneslarare
samt ocksa skolcoacher deltagit. Deltagarna
har traffats i olika gruppkonstellationer efter
arbetstid. Undantagsvis har de flesta traffar
detta ar skett pa distans. Deltagarna har lyft
fram aktuella diskussionsamnen och ocksa
tagit initiativ till overenskomna teman. Ovningsskolans roll i ett skolsamfund, skoletik,
arbetsgemenskap,
dialog
larare-elevvardnadshavare, olika undervisningsformer
och arbetssatt, tidsanvandning, utvarderingar
och respons samt handledning och bemotande av studerande, ar nagra av de omraden
som dryftats. En traff har ofta inletts med ref-

lektion och diskussion kring tillampningar
och egna insikter samt eventuella atgarder
som gjorts sedan foregaende traff. Vid alla
tillfallen har det ocksa forts diskussion om
distansundervisning, vilket ju i ar har varit ett
synnerligen aktuellt tema.
Insikten om att andra kolleger har motsvarande funderingar stoder ocksa den egna professionen. Mentorskap ska ses som ett langsiktigt och fortlopande stod for professionell
utveckling och for trivsel och valmaende.
Gun-Britt Kull-West
Mentor

FREJÅ NORRBÅCK var en av de som deltog i mentorsgruppens verksamhet med start hosten 2020. Freja,
hur upplevde du mentorsgruppens verksamhet?
- Vi hade nagra tillfallen, bade som nartraffar och via
Zoom.
- For mig som ny larare pa ett nytt stalle med nya
ansvarsomraden var det valdigt nyttigt och viktigt att
fa ett bollplank, dels av andra i samma situation men
framfor allt av en erfaren larare.
Freja rekommenderar mentorsgrupp at andra som ar
nyutbildade. BK

Freja Norrback är en av de som deltog i mentorsgruppen 2020-2021.
Foto: Foto Foto Airaksinen Ab.

INTRO FÖR NYANSTÄLLDA
Ålla nyanstallda inbjuds att delta i en introduktionsserie i borjan av hosten. I samband
med den far de nyanstallda bekanta sig med
Åbo Åkademi som arbetsplats (HRspecialisten), IT-pedagogens stodtjanster,
praktikperiodernas uppbyggnad och mal med

k- respektive a-koordinatorerna, ÅÅ-motions
program (motionsansvariga) samt ekonomi–
och resehantering (ekonomisekreteraren).
Detta i tillagg till den info som personalhandboken och strategiska planeringsdokument
ger vid handen.
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SAMARBETE INOM ENORSSI
Ovningsskolornas samarbetsnatverk eNorssi
ar alla ovningsskolors samarbetsnatverk dar
ocksa Vasa ovningsskola ar en aktiv part.
Lararutbildning erbjuds av 8 universitet i
Finland som uppratthaller 10 ovningsskolor.
eNorssi ordnar arligen ett host- och ett varseminarium kring aktuell pedagogisk utveckling vid sidan av de fasta arbetsgrupper
som natverkar kontinuerligt kring handledning, ICT-TVT, forsoks-, utvecklings- och
forskningsverksamhet samt laroplansutveckling. Inom arbetsgrupperna delar man
med sig av varandras forsknings- och utvecklingsarbete sa att man kan sprida kunskapen och erfarenheterna till de enskilda
ovningsskolorna.
Bland annat laroplansarbetsgruppen har hallit flera digitala moten under lasaret och lett
artikelskrivandet av en publikation gallande
bedomning. Publikationen gavs ut digitalt
under varen. Fran VOS har Elisabet Backlund
-Karjenmaki, Ånnika Lassus, Ånna Norrback,
Johan Vikstrom och Ånna Wulff bidragit med
artiklar och oversattningsarbete till publikationen. Laroplansgruppen inom eNorssi har
under varen ocksa ordnat ett ”eNorssi delar”tillfalle digitalt med Laroplanen och bedomning som tema.
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Inom ICT-arbetsgruppen har man gett ut publikationen Oppimis- ja toimintaymparistojen
kehittaminen harjoittelukoulussa II. Vara larare Lars Broman och Kasper Hiltunen ar aktiva inom projektet FC-lab (Future Classroom
Lab) som nagra av ovningsskolorna deltar i.
Inom ICT-TVT-arbetsgruppen har Lasse och
Kasper skrivit artikeln Makerverkstan – ett
makerspace vid Vasa ovningsskola i publikationen ”Oppimis- ja toimintaymparistojen
kehittaminen harjoittelukouluissa” ”https://
enorssi.fi/julkaisut/
oppimisymparistojulkaisu2/mobile/
index.html
Ett viktigt uppdrag inom natverket ar att utbilda ovningsskolornas larare i handledningsuppdraget gallande lararstuderande som genomfor en handledd praktik. Ånnika Lassus
och Gun-Britt Kull-West ar engagerade inom
handledningsgruppen och har under varen
deltagit i arbetsgruppens traffar och oversatt
text om handledning som publicerats pa
eNorssis hemsidor.
Under pandemiaret har inga traditionella fysiska moten ordnats inom eNorssinatverket.
Hostdagarna inhiberades helt och vardagarna
ordnades som digitala fortbildningstillfallen
med ett intressant avgiftsfritt program. Vara

eNorssis vårseminarium ordnades i april av övningsskolan i Uleåborg under temat
”Olemmeko valmiita kohtaamaan?”.

teriet. Den samlade kunskapen behover na till
alla Ovningsskolor i landet och darfor traffas
rektorerna nagra ganger per lasar. Detta lasar
har alla traffar varit digitala. Vasa ovningsskolas representant i Harres styrelse ar Elisabet
Backlund-Karjenmaki.
Ovningsskolornas ledande rektorer traffas
regelbundet for overlaggningar kring aktuella
fragor i eget forum.
Pa ovningsskolornas hemsida https://
enorssi.fi/ finns en mangsidig beskrivning av
arbetsgruppernas arbete och natverkande.
Natverkets tidskrift heter Sirius och hittas pa
samma
hemsida.
eNorssi-publikation utgiven under läsåret.

larare deltog i traffarna inom de enskilda
laroamena.

Sirius är
eNorssinätverkets
tidskrift.

Skolans representant i ovningsskollararnas
forening SUHO (Suomen harjoittelukoulujen
opettajat) ar Hillevi Honga-Oksanen. Harre
(Harjoittelukoulujen rehtorit) ar rektorernas
viktiga natverk. De flesta rektorer har olika
uppdrag i nationella arbetsgrupper pa bland
annat Utbildningsstyrelsen och inom minis15

UBS INTERNATIONALISERINGSDAGAR
Vasa ovningsskola tillsammans med grundlaggande utbildning vid Vasa stad stod 1213.11.2020 vardar for Utbildningsstyrelsens
XII internationaliseringsdagar for allmanbildande utbildning och smabarnspedagogik
med
temat
”Internationella
natverk
for valmaende och hallbarhet”. Redan i september bestamdes att dagarna helt och hallet
ordnas som distansevenemang. Programmet
var uppbyggt i olika moduler med olika malgrupper; torsdag formiddag var smabarnspedagogiken i fokus, torsdag eftermiddag
svensksprakiga skolor och fredag utbildning
generellt. Med i planeringsgruppen fran Vasa
ovningsskola var Åndreas Sundstedt och
Bernt Klockars.
Professor Karita Mard–Miettinen holl en
keynote om rikedomen med olika sprak i
smabarnspedagogiken. Den svensksprakiga
modulen inneholl bl.a. inlagg fran Norra Korsholms skola och Pjelax skola samt en forelasning med temat "The changing roles of
education and new perspectives on the cultural shifts in West Åfrica and Northern
Europe. Experiences of cooperation between
Finland and Senegal" med pedagog och utbildningsadministrator Åssane Dione fran
Senegal. Karen Pashby, Metropolitan Manchester University, holl en keynote med rubriken: ”Towards ethical global citizenship
education and critical multiculturalism:
Where are we now, and where should we go
from here?”.

Ett nytt forsok med internationaliseringsdagar pa ort och stalle i Vasa gors inkommande
host, to-fr 11-12.11.2021.

Karen Pashby, Manchester Metropolitan University,
höll keynote på distansevenemanget hösten 2020.
Foto: privat FB-konto.

Paula Mattila, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen, avslutade en lång yrkesbana i och med
internationaliseringsdagarna. Hon höll en avslutande session och inbjöd till medverkan i forskning
kring
internationalisering.
Foto:
http://
kohtivuotta2030.blogspot.com/2019/.

FYRA FILMER PUBLICERADE
Sedan 2018 har Vasa ovningsskola koordinerat finlandssvenska internationaliseringsprojekt pa uppdrag av Utbildningsstyrelsen. Under lasaret 2020-2021 fanns en inplanerad
studieresa for finlandssvenska larare till
Trondhejm i Norge pa programmet. Den
kunde pga. pandemin inte genomforas. Istallet valde projektet att synliggora internation16

alisering i skolan genom att gora fyra korta
presentationsfilmer, fran Karleby, Åbo och
Borga forutom fran Vasa ovningsskola. Filmerna producerades i samarbete med ReThink NMS/Simon Staffans och Ånders Wiik.
Filmerna finns publicerade bl.a. i FB-gruppen
”Internationaliseringsarbete i den finlandssvenska skolan”.

ÅBO AKADEMIS STRATEGI 2021-2030
Vasa övningsskola upprätthålls av Åbo Akademi. Åbo Akademi har under läsåret fått en ny strategi för åren 20212030. Även om strategin i första hand berör universitetsundervisningen, finns det flera punkter vi gärna tar fasta på
inom övningsskolans verksamhet, bl.a. kopplingen till hållbarhet, formuleringarna om lärmiljöer och framtidens arbetsplats samt akademisk kvalitet . Strategin presenteras
kort på ÅAs hemsida på följande sätt:
”Strategin ar Åbo Åkademis viktigaste styrdokument. Strategin formuleras i samrad med
studerande och personal, och styr utvecklingen pa universitetet. Den ar en levande vagkarta som ska anvandas, anpassas och vidareutvecklas.
Utifran strategin utformar universitetets ledning, fakulteter och enheter mal och handlingsplaner. Strategin ar ocksa ett viktigt redskap nar resurser fordelas.
Strategin for perioden 2021–2030 definierar
fyra sarskilda fokusomraden:
1. Åbo Åkademi som Nordens port till Finland
2. Åkademisk kvalitet
3. Oppna och inspirerande campus
4. Åbo Åkademi som
framtidens arbetsplats
Enligt strategin ska
Åbo Åkademi bland
annat oka sin synlighet i Norden och
profilera sig som ett
aktivt och ansvarstagande universitet
som sarskilt varnar
om en positiv och
hallbar utveckling
av hela Ostersjoregionen.

Åkademin ska ocksa praglas av en livskraftig
och nyskapande synergi mellan forskning och
utbildning.
Larmiljoerna vid Åbo Åkademi ska vara tillgangliga, gransoverskridande och fungera
som motesplatser for vetenskapliga samtal,
kreativitet och samverkan. Åkademin ska
ocksa vara en internationell arbetsplats som
erkanner och anvander sig av kunskap och
formagor hos medarbetare och studerande.
Jamlikhet, jamstalldhet, delaktighet, halsa,
karriarvagar, flexibilitet och ansvar utgor
sjalvklara aspekter av studie- och arbetsmiljon vid Åbo Åkademi.
Enligt Åbo Åkademis vision 2030 har akademin en betydande roll i internationell forskning och utbildning for en sund och hallbar
livsmiljo – sarskilt i regionen kring Ostersjon.
Utbildningen vid Åbo Åkademi formar etiskt
ansvarskannande medborgare, forskare och
professionella, medan forskningen bidrar till
att losa omvarldens utmaningar och stoda
FN:s hallbarhetsmal.”
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HÅLLBARHETSVECKAN
Vasa övningsskola var med i den österbottniska hållbarhetsveckan 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
verksamhetsledare för den
österbottniska
hållbarhetsveckan. Uppslagets
foton: EBK.
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ETT DRYGT ÅR MED PANDEMI
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 miljoner invanare var nog obekant for de flesta i
vast annu hosten 2019. Vid arsskiftet 20192020 dok stadens namn upp i media da de
forsta nyheterna om ett nyupptackt virus av
okant ursprung, benamnt covid19, publicerades. I rapporterna fick lasarna ta del av hur
viruset fatt fotfaste och spritt sig bland stadens invanare med ibland dodlig utgang. Åvlagsna virusutbrott och sjukdomar har kablats ut ocksa tidigare och det var nog fa, om
ens nagon, som kunde tro att de har forsta
relativt ansprakslost uppslagna nyheterna i
slutandan skulle fa sadana globala konsekvenser som de fick. Europa och Finland
verkade befinna sig pa tryggt avstand fran
Wuhan. I takt med att lander i Europa drabbades, i borjan sarskilt Italien, oppnades ogonen
for vart detta kunde leda.

let doda.
Osaker skolstart
Efter den skakiga varen 2020 upplevdes planeringen infor lasaret 2020-2021 som minst
sagt osaker, trots att sommaren 2020 i Vasa
och Osterbotten hade varit lugn med tanke pa
virusspridningen. Manga som jobbar i skola
stallde sig fragan hur det kommande lasaret
skulle bli. Det handlade inte sa mycket om
huruvida den egna skolan skulle drabbas av
smittspridning eller inte, utan mera om nar
det skulle ske.
Infor skolstarten var det manga praktiska saker att fundera over och att formulera
i skrift. Lasarsplanen 2020-2021 fick i Vasa
ovningsskola en egen attasidig bilaga, Plan for
undervisningen, dar undervisning i pandemitider fortydligades. Under aret har den kompletterats med info t.ex. till studerande pa
praktik i skolan. Under sommaren koptes
ocksa visir, nas- och munskydd, handsprit och
handspritautomater samt sattes upp anslag
och tejpades avstand pa golven. Precis som i
maj, nar den grundlaggande utbildningen
atergick for tva veckor till narundervisningen,
var det manga olyckskorpar som forutspadde
totalkatastrof i samband med skolstarten.
Precis som i maj uteblev den.

Tidiga och kraftfulla atgarder i Finland
Finland hade redan i slutet av januari 2020
drabbats av ett forsta covid19-sjukdomsfall,
da en kinesisk turist insjuknade under en resa
i Lappland. Det handlade dock om ett enstaka
fall och darefter blev det lugnt pa virusfronten
innan spridningen igen tog fart i samhallet i
februari-mars. T.ex. en fodelsedagsfest i Sibbo
i borjan av mars innebar en storre exponering
som media tog fasta pa. Ganska snart ledde
laget till kraftfulla motatgarder som fran medlet av mars paverkade hela samhallet. Bl.a.
fattade Finlands regering beslut om att alla
elever i ak 4-9 – undantagna barn med forlangd laroplikt och barn i sarskilt stod – samt
andra och tredje stadierna skulle studera pa
distans med en omstallningstid for hela utbildningsvasendet pa ett drygt dygn. Det blev
sammanlagt atta veckor distansundervisning
varen 2020. Med facit i hand var det sakert
tidiga och kraftfulla atgarder som dessa som
gjorde att Finland idag raknas som ett av de
lander i hela varlden som klarat sig bast ur
pandemin matt i antalet insjuknade och anta-

Navigera ratt
Skolan har lyhort samarbetat med saval Vasa
stads lokala beredskapsgrupp for hantering
av pandemin som Vasa sjukvardsdistrikts
regionala samordningsgrupp. Dartill har Regionforvaltningsverket ett ansvar for fragor i
anslutning till samhallsfara och kan t.ex.
stanga enheter ifall tryggheten inte kan garanteras. Vasa ovningsskolas uppratthallare
Åbo Åkademi har ocksa en krisledningsgrupp
med synpunkter pa verksamheten. For skolans lednings del har buden fran dessa olika
instanser ofta varit svara att implementera i
praktiken, ibland rent av motstridiga. Det har
gallt att navigera ratt utgaende fran givna
anvisningar. Ofta har praktiska fragor i vardagen gjort att rektorer och anstallda fatt bedoma risker ur sa manga synvinklar som mojligt – och pa basen av resonemanget fatta ett
beslut om vad som ar tryggt nog. Oftast har
besluten fatt forstaelse, ibland har det inte
gatt lika bra. Ett exempel pa situationer nar
alla inte forstatt vara beslut ar den uteblivna
studentfesten i slutet av augusti for studen-
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Rektorernas hälsning i julfesten bandades på
Stundars. Här tillsammans med hustomten
Peter Båsk. Foto: Andreas Sundstedt.

terna fran varen 2020, dar ansvarig epidemilakare hade en klar uppfattning och en del
studenter och vardnadshavare en annan.
Narundervisning - distansundervisning
Enligt utbildningsanordnarnas anvisningar
fran Institutet for halsa och valfard (THL)
samt undervisnings- och kulturministeriet far
exceptionella
undervisningsarrangemang
(las: distansundervisning) i grundlaggande
utbildning inte tillampas annat an i absolut
nodvandiga situationer, dvs. inte ”for sakerhets skull”. Pa den punkten har uppfattningen
mellan Vasa stads beredskapsgrupp och ansvariga for skolorna ibland skilt sig, bl.a. da ak
7-9 sattes i distansundervisning veckan fore

Kasper Hiltunen delar
ut engångsmunskydd.
Foto: EBK.
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jul pga ett enda covid19-fall i en enda skola
och med 3-4 positiva covid19-fall i hela sjukvardsdistriktet dagligen. Under olika perioder
under lasaret har trycket for mera eller
mindre distansundervisning varit stort fran
saval vardnadshavare som personal. I de fallen har halsomyndigheternas anvisningar
varit avgorande.
Hogt antal smittade
Under lasaret har vi vant oss vid att elvatiden
varje dag kolla antalet positiva covid19testsvar fran sjukvardsdistriktets hemsida.
Efter sommaren var siffrorna hyggliga anda
till slutet av september da, av allt att doma,
nagra olyckliga gulnabbsintagningar bland
hogskolestuderande ledde till att Vasa plotsligt blev landets ”coronahuvudstad”. Hela
samhallet tog informationen till sig och alla
tycktes bli forsiktigare med allt. Dartill kom
hostlovet lampligt emot och utvidgades med
nagra dagar distansstudier for skolorna. Det
rackte for att situationen skulle lugna sig.
Ocksa senare under lasaret har toppar med
manga smittade funnits, speciellt efter att nya,
mera smittsamma virusmutationer identifierats.
Incidenstalet ar ett annat instrument vi
fatt bekanta oss med under pandemiaret. Det
visar hur manga positiva covid19-fall som
Forts. s. 24.
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Användningen av näs- och munskydd rekommenderades i skolorna från oktober (12 år fyllda från januari).
Munskydden återkommer i årsboken på flera ställen,
här några modeller:

Foto: Nico Kujanpää/Jesse
Storsjö.

Visste du...
....att vi under läsåret
2020-2021 använt ungefär 50.000 engångsmunskydd!

Mumintema. Från höger Katariina Smulter, Ann-Helen
Omars, Elisabet BacklundKärjenmäki, Annika Collander och Bernt Klockars. Foto:
Anna Wulff.
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Glada tjejer poserar med munskydd. Foto: Pia Valkeakari.
Dekorerat munskydd. Foto: EBK.

Visste du...

Med lite färg fick
munskydden nya
kreativa funktioner
kring påsken. Foto:
BK.

....att vi under de två första
månaderna av läsåret 20202021 hade TRE gånger fler
frånvarolektioner bland eleverna 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 symtom var låg. TACK till hemmen
och vårdnadshavarna som
följde denna och andra restriktioner och rekommendationer!
23

Forts. från s. 21.
testats de senaste 14 dagarna i forhallande till
100.000 invanare. Bristfalligt ar incidenstalet
pa sa satt att det inte staller de positiva svaren i forhallande till omfattningen av testandet.
Personalrekrytering
Under lasaret har Vasa ovningsskola haft
sammanlagt nio tillsvidarebefattningar lediganslagna. Pandemin paverkade rekryteringsprocesserna framst genom att en del sokande
fran utlandet valde att avsta fran att delta i
undervisningsprov och intervju pga karantansbestammelserna. Ocksa sokande fran
andra delar av Finland stallde fragan om det
var okej att dyka upp i skolan och vilka restriktioner som galler for elever och personal.
Distansstudier
Under lasaret har distansstudier tillgripits i
gymnasiet infor hostens studentskrivningar
och veckorna kring hostlovet pga coronafall
bland gymnasiestuderande i borjan av oktoSkolstart i solskenet ute på skolgården 13.8.2020.
Ingen visste hur skolåret skulle bli. Foto: AL.
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ber. Eleverna i ak 7-9 har distansundervisats
veckan efter hostlovet (v 43) och veckan fore
jullovet (v 51). Eleverna i ak 7-9 undervisades
ocksa pa distans under perioden 2-16.2.2021
pga coronafall bland eleverna. Eleverna i ak 46 hade en dag distansundervisning genast
efter hostlovet. Knappt 30 elever i ak 3-4 sattes i borjan av februari i karantan och distansundervisades i fjorton dagar pga coronafall
bland eleverna. 8-28.3 undervisades samtliga
elever i ak 7-9 och gymnasiestuderande pa
distans.
Vid en tidpunkt i februari hade vi
knappt 30 elever i ak 3-4 i karantan, hela ak 7
-9 pa distans med ett fyrtiotal i karantan, 10
klasslarare, 10 amneslarare och 7 elevassistenter borta pga. karantan eller sjukdom. Det
var ett styvt jobb att fa skolvardagen att fungera trots den stora franvaron.
Fran tid till annan har vi haft enskilda
elever och gymnasiestuderande i karantan
t.ex. pga att nagon familjemedlem testat positivt for covid19. Elever och gymnasiestuderande i karantan har i de flesta fall kunnat
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folja undervisningen tack vare strommade
lektioner.
Saval elever i grundskolan som gymna- Smittsparning
siestuderande – och vardnadshavare och De fa coronafall – farre an ena handens fingmedlemmar i personalen – har efter distans- rar – som intraffat i skolan har lart oss hur
perioderna uttryckt sin gladje over att fa samarbetet med Vasa stads smittsparare kan
aterga till narstudier. Myndighetfungera. Utgaende fran en smiterna har med en enkat riktad till
tad elevs eller gymnasiestuutbildningsanordnarna varannan
derandes schema har vi kartlagt
vecka foljt upp besluten om sarvilka elever eller gymnasiestuskilda
undervisningsarrangederande, vilka i personalen och
mang samt exceptionella undervilka lararstuderande som kan
visningsarrangemang i landets ”...10 klasslärare ha exponerats for smitta. Dessa
alla skolor.
och 7 elevassis- har via Wilma fatt ett meddelande om karantan och smitttenter borta pga spararna samtliga kontaktuppStudentskrivningar
Varens studentskrivningar var
karantän eller gifter for att senare kunna ta
minutiost forberedda ifraga om
kontakt och ge mera instruktioinformation, reservkustodianter sjukdom samt 10 ner om halsoaspekter och karanoch handlingsmodeller ifall av
n. For rektorerna har detta
ämneslärare. Det ta
karantan.
Sjukvardsdistriktet
inneburit arbete bade sena kvalkom sent om sider fram med hur var ett styvt jobb lar och helger.
en skribent med sjukdomssymatt få skolvarda- Information
tom eller i karantan skulle tas om
hand och hanteras for att skrivgen att fungera Det forsta Wilmameddelandet till
ningarna skulle kunna genomfoskolsamfundet med rubritrots den stora hela
ras. Ållt forlopte i slutandan val.
ken ”coronauppdatering” sandes
Det kan inte nog framhallas hur
i slutet av sportlovet varen 2020.
frånvaron.”
skotsamma arets abiturienter var
Fran sportlov till sportlov sandes
ifraga om att minska kontakterna
totalt 38 sadana meddelanden,
med andra under tiden fore
dvs. ett meddelande i veckan
skrivningarna.
under skolaret, aven om takten ibland var
intensivare med som mest tva meddelanden
Stromning och hybridundervisning
samma dag och ibland langsammare med
Under hosten 2020 fordes offentliga diskus- flera veckors paus. Postningarna inneholl aksioner kring vilken typ av undervisning sko- tuell information fran myndigheterna, skollan egentligen skall ge. Lararfacket hade syn- visa implementeringar, uppmuntran att fortpunkter utgaende fran att man ville skydda satta i samma stil, rad och tips, anmalningssin medlemskar fran att gora dubbelt jobb. lank for skolluncher samt halsningar fran
Ganska snart vaxte i Vasa ovningsskola en sjukvardsmyndigheterna. Oftast sandes medpraxis fram som utgick ifran vad som i prakti- delandena pa sondag kvall. Ledande rektor
ken fungerade och vad som underlattade lara- bar ansvar for innehallet i meddelandena.
rens jobb. I slutandan var de flesta nojda med
en kombo av flera olika satt att fungera – Kostnader
stromning, parallell distansundervisning och Pandemin har inneburit bade okade och
undervisning pa distans med en komplette- minskade kostnader. Under ar 2020 minsrande larare i klassen. Pa sa satt har ocksa kade kostnaderna t.ex. for skolmat, skolskjutlonen kunnat lopa for alla som sjalva varit i sar och tjansteresor. Samtidigt okade kostnakarantan eller innehaft karantansvakt for derna for preventiva atgarder i form av t.ex.
barn under 16 ar. Ocksa lararstuderande har nas- och munskydd, visir samt handsprit, forkunnat utfora praktik och handledas pa dis- utom okade kostnader for vikarier pga lag
tans.
troskel for sjukskrivningar.
Forts. s. 28.
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Klasslärare Jan Alin twittrar om undervisning och
handledning av lärarstuderande under distansundervisningen i februari. Ett urval:

26

SKOLÅ UNDER PÅNDEMI

27

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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Forts. från s. 25.
Klasserna 7b och 9b hjalpte ledande rektor
rakna over atgang och kostnader pa tygmunskydd, engangsmunskydd och handsprit fran
januari till april 2021. Resultatet forvanade
eleverna; kostnader for tygmunskydd, engangsmunskydd och handsprit kunde ha stigit till 50.000 euro om vi fatt ga i narundervisning hela tiden och alla hade anvant skolans
tillhandahallna utrustning. Totalt har vi anvant ca 50.000 av skolan bekostade engangsmunskydd under lasaret.
Tjansteresor och fortbildningar
For personalen har tjansteresorna i praktiken
upphort efter februari 2020. Sjalv var jag senast pa en tillstallning i Helsingfors i januari
2020 (EDUCÅ-massan) och deltog i en pedagogisk konferens i Åbo sa sent som i borjan av
mars 2020. Efter det har jag inte rest nagonstans i jobbet, men nog deltagit i bade en och
annan tillstallning pa distans och samma galler nog for hela personalen. Fragan ar vad
som blir kvar av detta efter pandemin, distansevenemang minskar pa resandet och sparar tid.
Manga forandringar i vardagen
I skolan har aret med pandemin paverkat alla
– fran elever och gymnasiestuderande till undervisande och ovrig personal samt lararstu28

derande pa handledd praktik vid ovningsskolan. Vi har vant oss vid tat handtvatt och
handdesinfektion, skilda toaletter for olika
klasser, anvandning av nas- och munskydd
(personalen och ak 7 uppat fran oktober, ak 5
uppat fran januari 2021), specialarrangemang
kring skolluncherna, installda gemensamma
samlingar, lagerskolor, exkursioner, studiebesok, studieresor och gaster utifran, inbandade
julfester, Lucia utomhus, moten och andra
samlingar pa distans, praktikperioder delvis
pa distans och delvis i klassrummet. Hemmen
har ocksa paverkats, bl.a. av lag troskel for
sjukfranvaro, av periodvis distansundervisning och karantaner men ocksa i form av annat format pa foraldramoten och larandesamtal.
Infor varje distansstudieperiod har
stodtjanster sasom skolrestaurangverksamheten tacknamligt foljt situationen och erbjudit olika typer av matpaket (till grundlaggande utbildning). Pa samma satt har elevoch studerandevarden anpassat sig och erbjudit stod och hjalp under nya forhallanden.
Lasaret 2020-2021 hade inte varit mojligt att genomfora utan den flexibilitet och
anpassningsformaga som alla i skolsamfundet
visat. Ett stort tack for det.
Bernt Klockars
Ledande rektor

DE BLIVANDE KLASSLÄRARNAS
HANDLEDDA PRAKTIK LÅ 2020-21
Lärarstuderandes praktikperioder vid Vasa övningsskola
påverkades i högsta grad av
pandemin.
Lasaret 2020-2021 kom att bli ett nagot annorlunda ar aven vad galler praktikperioderna. Hosten inleddes med en period av avslutande praktik (v. 36-39) da vi hade exceptionellt manga anmalda (18), vilket atminstone
delvis berodde pa att vi under varen 2020
skot fram de studerande som inte hade for
avsikt att ta ut sin examen. Praktiken genomfordes som narundervisning.
Hostens stora praktik, amnespraktiken (v. 4346) blev en storre utmaning. Den planerades
om i sista minuten i och med att pandemilaget
akut forvarrades och smittspridningen var
stor bland just studerande. Malsattningarna
for praktiken andrades inte men daremot
upplagget. Istallet for att auskultera sina
medstuderande i amnet ahorde de sina
medstuderande i samma klass. Detta for att
undvika eventuell smittspridning over klassgranserna. Nar praktiken borjade v. 43 var
laget sa pass daligt att beslut fattades om att
auskulteringsveckan skulle genomforas pa
distans. Handledarna fick med kort varsel
stalla om och ordna med digitala losningar for
att studerande pa distans skulle kunna folja
med klassernas arbete i skolan. Till den andra
praktikveckan fick studerande komma in i
skolan och halla sina lektioner som narundervisning, med undantag for nagra som delvis
genomforde ett litet antal lektioner som hybridlosningar pa grund av att de till exempel
satt i karantan.
Bade speciallararnas klasslararpraktik (13)
och en andra omgang av avslutande praktik
(5 studerande) genomfordes utan nagra
storre forandringar under v. 47-50.

Varterminen inleddes v. 3-6/5-8 med en ny
stor grupp studerande (22) pa avslutande
praktik. Dessa var alla placerade i ak 3-6 pa

grund av att nyborjarenheten hade forskoleoch nyborjarundervisning for forsta arets
klasslararstuderande (115). Den avslutande
praktiken genomfordes som narundervisning,
med undantag for tva klasser som var i karantan, dar det blev fragan om distansundervisning under en dryg vecka. Praktikdelen av
kursen forskole- och nyborjarundervisning
skottes detta ar helt och hallet pa distans, under v. 4-5 och 7-8. Studenterna bade auskulterade och undervisade pa distans medan eleverna satt i klassrummet och klasslararna
handledde eleverna. Handledningsdiskussioner och temaseminariet skottes aven de pa
distans.
Den grundlaggande praktiken genomfordes v.
10-13 och antalet anmalda var 51. Praktiken
genomfordes som narundervisning med undantag for dem som var sjuka eller satt i karantan. Undantaget blev att vissa studerande
undervisade en del av sina sekvenslektioner
pa distans medan de individuella lektionerna
skots fram och genomfordes som narstudier
inom de utsatta praktikveckorna.
I april och maj genomfordes annu tva perioder av avslutande praktik med atta studerande i vardera.
Under lasaret har vi genomgaende haft vissa
specialarrangemang pga covid-19. Till exempel har vara studerande inte fatt ata i matsalen (undantaget ÅVP), studeranderummet har
anvants sparsamt och periodvis varit helt
stangt. Studerande har inte fatt auskultera
fritt i andra klasser och de har anvant sig av
klassens toalett. Sa gott som alla informationstillfallen och flera temaseminarier har
hallits pa distans.
Handledarna har visat en otrolig flexibilitet
och varit oerhort skickliga pa att stalla om
enligt det radande laget i varje praktikperiod.
Stort tack for det!

Johanna Raiha-Jungar,
klasslararutbildningen

koordinator

inom
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DE BLIVANDE ÄMNESLÄRARNAS
HANDLEDDA PRAKTIK LÅ 2020-21
Inom amneslararutbildningen var vi i den
lyckliga situationen att vi hann fullfolja programmet for den forsta praktikperioden Inledande Praktik (IP) genast nar skolan borjade
pa hosten. Da gallde narundervisning och
vara IP-studerande fick halla sin undervisning
i klass da skolan fungerade som normalt. Vi
hade naturligtvis som larare och handledare
en beredskap att skapa forutsattningar for
distansundervisning och handledning online
men var tacksamma over att skota vart arbete
IRL speciellt da vara blivande amneslarare
forsta gangen far prova pa det yrke de valt
infor framtiden.
Senare under hosten var det olika losningar
som gallde i skolan sasom hybridlosningar
dar ak 7-9 var i narundervisning och gymnasiet jobbade pa distans. Nar varterminen borjade och den andra praktikperioden Åmnesdidaktisk Teori och Praktik 1 (ÅDTP1) inleddes
kunde vi ocksa starta med narundervisning
men sedan stangde 7-9 och gymnasiet pa
grund av det forvarrade pandemilaget. Vara
blivande amneslarare fick prova pa distansundervisning resten av ÅDTP1. Fastan stangningen mer eller mindre skedde over en natt
sa var vi som larare och handledare avsevart
battre forberedda denna gang an varen innan
da situationen var ny. Vi kunde som larare
stoda oss pa och fortbildning vi fatt lasaret
innan och skota vart handledaruppdrag under
den radande virtuella perioden sa att vara
amneslararstuderande kunde fullfolja sin
praktik.

SKOLÅ UNDER PÅNDEMI
Vi har som vara arbetsredskap utnyttjat Itslearning och Zoom. Åll undervisning liksom
ovningsundervisning har genomforts i realtid
i Zoom och instruktioner, skriftliga uppgifter
och inlamningsarbeten finns tillgangliga och
dokumenterade i Itslearning. Åmnesdidaktikerna och handledarna vid Fakulteten for Pedagogik och Valfard (FPV) liksom ovriga amneslararstuderande har kunnat folja med
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undervisningen i vara Zoom-rum och for- och
efterhandledningen i anslutning till en lektion eller i for det andamalet skapade separata Zoom-rum. Grupphandledningar, seminarier och forelasningar har under distansperioden hallits enligt programmet virtuellt ocksa i Zoom och nodvandiga ID:n for
inloggning till dessa sessioner har distribuerats via e-post till de studerande.
Det har inte varit aktuellt att gora manga
stora forandringar i det ursprungliga programmet for genomforandet av den handledda praktiken men den s.k. Kompetensveckan i 7-9 flyttades till maj manad och Åmnesdidaktisk Teori och Praktik 2 (ÅDTP2) for
att kunna genomforas som en temavecka i
skolan. Olika inplanerade tillstallningar, evenemang och specialprogram har antingen
planerats om, justerats eller delvis bortfallit i
den radande undantagssituationen men vara
blivande amneslarare har getts mojlighet att
medverka och delta i allt som forverkligats
inom ramen for sin Verksamhet Utom Klass
(VUK). De har aven detta exceptionella lasar
ingatt i var skolgemenskap och fatt en nodvandig inblick i en skolas verksamhet och
tillracklig vagkost infor sitt lararskap.
Vi var glada att kunna aterga till narundervisning i ÅDTP2 och en skolvardag dar vi kan
fysiskt motas istallet for att dagligen traffas
och umgas enbart virtuellt. Onekligen kan vi
konstatera att vi alla lart oss valdigt mycket i
de speciella och overraskande situationer vi
hamnat i under lasaret. Vara blivande amneslarare har fatt prova pa bade nar- och distansundervisning under sina praktikperioder
och ibland snabbt och flexibelt justerat och
gjort andringar i lektionsplanerna for att
kunna fullfolja programmet och na goda resultat med sin undervisning - viktiga erfarenheter infor en framtid dar vi bor kunna skota
vart jobb i situationer som kan tankas uppkomma och paverka vart arbete.
Katrina Domars-Brannkarr, koordinator for
amneslararutbildningen

IT-pedagog Andreas
Sundstedt sköter strömningen
av de äldstes dans fr 14.5.2021
med fyra kameror. Foto: BK.
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DE BLIVANDE SPECIALLÄRARNAS
HANDLEDDA PRAKTIK LÅ 2020-21
Infor lasaret 2020-2021 fanns en oro for
praktikperioderna och eventuella restriktioner som skulle gora det utmanande for oss att
genomfora praktikerna pa plats i skolan. Hostens praktik S35 (v. 43-46) kunde dock genomforas som narundervisning, visserligen
med auskultering pa distans under den forsta
veckan. Ånnu en gang fick vi snabbt stalla om
med flexibla hybridlosningar for att kunna
erbjuda vara studerande goda auskulteringsmojligheter. Åtta studerande deltog i praktiken.
Laget pa faltet var utmanande for vara studerande och darfor erbjods de som blivit nekade praktikplats mojligheten att genomfora
sin avslutande praktik har hos oss (v. 48-50).
Tva studerande slutforde praktiken pa ak 1-6,
en delade sina lektioner mellan ak 7-9 och
gymnasiet och den fjarde utforde praktiken i
sin helhet pa gymnasiet.

1-6. I ak 7-9 genomfordes praktiken i sin helhet pa distans (auskulteringen genomfordes
huvudsakligen som narundervisning). 16 studerande deltog. Pa ak 1-6 hade vi studerande
i karantan under auskulteringen och en studerande som pga karantan fick halla sina
forsta lektioner pa distans. Det fanns ocksa
elevgrupper som forsattes i karantan, vilket
innebar att vara studerande hade narundervisning for delar av gruppen och distansundervisning for den andra delen av gruppen.
Erfarenhet av distansundervisning och hybridlosningar ar forstas ocksa viktiga i dagslaget.
Gemensamt for alla studerande som deltagit i
vara praktikperioder har varit en stor tacksamhet och gladje over att praktikerna
(huvudsakligen) har kunnat genomforas som
narundervisning.
Lena Grahn-Soderstrom

Varens grundlaggande praktik (v. 10-14)
kunde genomforas som narundervisning i ak

SKOLÅ UNDER PÅNDEMI

”Nar jag inledde mina studier inom specialpedagogik hosten 2016, hade jag inte forestallt
mig att studierna skulle avslutas pa distans,
och utan att jag satt min fot i Åcademill pa
over ett ar. Precis som for resten av varlden
har den radande pandemin aven paverkat
lararstuderandes studievardag pa varierande
satt. Framskjutna praktikperioder, omstallning till distansundervisning over en kvall och
karantan till foljd av coronarestriktionerna
har bidragit till en del kappar i hjulet pa vagen
for bade studerande, larare och elever. Flexibilitet och ett gott samarbete har varit en
nyckel till att skapa en hybridmodell av
undervisningen under praktik for lararstuderande, och dar har ovningsskolans
mangsidighet varit en viktig byggsten i mojliggorandet av anpassade praktiker enligt
radande forhallanden.

mina praktiker i form av
narundervisning
och
handledning pa plats,
men manga andra lararstuderande har fatt avlagga praktiken i form
av bade nar- och distansundervisning beroende pa hur smittolaget
varit just da. Men att
undervisa och fa handledning pa distans har
fungerat bra enligt de studerande jag sjalv
varit i kontakt med. Eftersom studerande
sjalv endast haft undervisning via Zoom under detta lasar, har omstallningen till handledning pa distans inte varit betungande.
Tvartemot har mojligheten till handledning
pa distans skapat en mera flexibel och smidig
vardag for studerande pa praktik, genom att
kunna vara pa handledning bade pa plats och
via Zoom enligt behov.”

Har sjalv haft turen att kunna avlagga alla

Linda Hautanen

Studerande Linda Hautanen berattar:
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SÄRSKILDA SATSNINGAR
Vasa ovningsskolas ekonomi under 2020 var
god. Under hosten avslutades Ovislyftet, som
innebar en uppdatering av undervisningsmaterial utgaende fran lararkarens onskemal.
I borjan av hosten 2020 kunde det stora garaget som ombyggts till slojdsal tas i bruk.
Under jullovet installerades ett nytt moblemang i matsalen i grundlaggande utbildning.
Det gamla moblemanget saldes till stora delar
pa auktion och en del av det skeppades till
Åfrika for ateranvandning dar.
Under hosten lanserades Ovislyftet 2.0 inom
vilket presentationstekniken vid grundlaggande utbildning fornyas under ett par ars
tid. Under lasaret planerades och upphandlades skarmar for dryga tjugotalet klassrum.
Genast skolan slutar lo 5.6.2021 vidtar installationsarbetet med de nya skarmarna. Skarmar ar bestallda bade till Å- och B-huset.

Under hosten slutfordes ocksa planeringen av
ny scenbelysning till grundlaggande utbildning. Scenbelysningen upphandlades under
varvintern och installeras i juni 2021.

Ålla datorer i saval grundlaggande utbildning
som gymnasiet har genomgatts och uppdateras under innevarande ar.
Under sommaren 2021 installeras ocksa oppningsbara glasvaggar i ett par klassrum i
grundlaggande utbildning, vilket mojliggor
och underlattar och mojliggor samundervisning. Undervisningskoket far under sommaren en handikappanpassad koksmodul.
Under en stor del av lasaret har forberedelser
for det kostnadsfria andra stadiet gjorts. I
januari bestalldes leasingdatorer for hostens
ettor i gymnasiet och i maj bestalldes laromedel.
Tyvarr har undervisnings– och kulturministeriet under 2020 gjort en nytolkning nar det
galler ovningsskolornas mojligheter att fa
projektmedel. Åv den anledningen blev ovningsskolorna utan s.k. coronamedel riktade
till grundlaggande utbildning. For gymnasiernas del skottes finansieringen av Utbildningsstyrelsen och Vasa ovningsskolas gymnasium
beviljades sadan finansiering. BK

Under sommaren installeras
ny presentationsteknik lik
denna i ett
tjugotal klassrum i grundläggande
utbildning.
Satsningen har
fått namnet
”Övislyftet 2.0”.
Foto: BK
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ENERGI I UTBILDNINGEN

Vasa stad har en arbetsgrupp for energifragor
i utbildningen framst utgaende fran stadens
och regionens starka profil inom energiteknik. I arbetsgruppen ingar representanter for
all utbildning pa orten, fran smabarnspedagogik till universitetsutbildning. Ledande rektor
representerar Vasa ovningsskola i arbetsgruppen.
Under arens lopp har arbetsgruppen jobbat
for att synliggora energifragor i utbildningen
pa alla nivaer. Gruppen har utarbetat en
larstig, verksamhetsplaner for olika stadier,
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en hemsida dar energifragor i utbildningen
synliggors och olika evenemang sasom tavlingar, Teknologitisdag, Robotveckan och program i anslutning till Wasa Energy Week.
Under detta lasar har arbetsgruppen valt Inkeri Hyvarinen vid Lyseon lukio som koordinerande larare for energifragor. Pa kontinuerlig basis utvarderas verksamheten. Olika typer av nya initiativ och projekt som beror
energifragor lyfts ocksa fram i arbetsgruppen.
BK

ELEV– OCH STUDERANDEVÅRDENS
STYRGRUPP
Elev- och studerandevarden leds enligt lagen
av en styrgrupp for enskilda utbildningsanordnare eller flera utbildningsanordnare tillsammans. I Vasa stad finns en styrgrupp for
elev- och studerandevarden med representanter for smabarnspedagogiken, grundlaggande utbildning, gymnasieutbildning och
yrkesutbildning samt halsovarden. Ledande
rektor representerar Vasa ovningsskola i styrgruppen.
Till styrgruppens uppgifter hor att leda, att
utveckla och utvardera elev- och studerandevarden. Styrgruppen skall ocksa bedoma behoven av stodtjansterna.
Styrgruppen leder arbetet for att skapa en
flerarig strategi for elev- och studerandevarden. En ny strategi ar just nu under arbete for
de kommande aren. Den torde slas fast av
Vasa stadsfullmaktige i slutet av ar 2021.
Styrgruppen kallar ofta in olika experter for
att i sina moten fa del av information om
arenden som ar aktuella i landet i stort. Nationella utvarderingar sasom Halsa i skolan
(THL) behandlas av styrgruppen forutom att
man arligen utvarderar de enskilda elev- och
studerandevardsteamens verksamhet via enkater.
Det finns ca 16.000 barn och unga
fran 7 ar upp till 19 ar i Vasa. Generellt mar vara barn och unga battre
an i landet overlag. Ser man t.ex. pa
alla attondeklassisters maende i
Vasa stad i jamforelse med attondeklassisterna i landet, kan man konstatera att de enligt egen bedomning upplever mindre angest,
mindre skoltrotthet, mindre nedstamdhet och mindre nack- och axelsmartor, men mera huvudvark
varje vecka och mera trotthet eller
svaghet minst en gang i veckan.
Vanligtvis bedomer flickorna sig ha
storre bekymmer an pojkarna.
Trots dessa positiva siffror ar det

flera attondeklassister som upplever sitt halsotillstand som medelmattigt eller daligt i
Vasa stad an i landet i ovrigt. Tva tredjedelar
av forstaklassisterna, femteklassisterna och
attondeklassisterna bedomer halsovarden, pa
basen av enkaten men ocksa pa basen av halsogranskningar och de uppgifter som kommer fram i dem, som barn och unga som man
inte behover oroa sig for. Mellan 8 och 12%
av barnen i ak 1, 5 och 8 har halsovarden stor
oro for.
Overlag ger eleverna ett gott skolvitsord at
hur de upplever skolan och den egna klassen.
39% av attondeklassisterna ger skolvitsordet
9-10, 56% vitsorden 7-8 och 5% vitsorden 56.
I jamforelse med ovriga landets attondeklassister roker farre Vasabor dagligen (2,9% mot
5,6% i hela landet), berusar sig farre minst en
gang i manaden (7,3% mot 9,6%) och har
farre testat droger atminstone en gang (3,7%
mot 8,9%).
De har uppgifterna ar hamtade ur Halsa i skolan (THL). Fler jamforande 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

Bothnia Tutors 2.0

1.5.2019-30.6.2020

1.8.2019 - 31.5.2022

Det overgripande syftet med projektet ar att
oka kunskapen om och forstaelsen av hur artificiell intelligens kan anvandas inom matematikundervisning och larande.

Projektet Bothnia Tutors 2.0 arbetar for att
utveckla tutorlararverksamheten i Osterbotten fran Kristinestad till Vora. Detta gors genom regionalt koordineringsarbete i samarbete med kommunerna.

"Projektets forsta del bestod av en systematisk kartlaggning av tidigare forskning om
anvandningen av ÅI-verktyg i matematikklassrummet. Som en del i detta arbete har
projektet genom en omfattande tvasprakig
webenkat kartlagt hur matematiklarare i Finland anvander digitala resurser och hur de ser
pa mojligheterna och riskerna med ÅI-verktyg
i skolan.
I projektets andra del, hosten 2020, piloterades ett interaktivt verktyg (ViLLE) i matematikundervisningen i ak 9 vid Vasa ovningsskola och Korsholms hogstadium. Datamaterialet som insamlades bestod av regelbundna
elevenkater och intervjuer samt lararenkater
kring anvandarerfarenheten och matematiklarandet. Ånvandningen och oversattningen
av delar i ViLLE har utforts i nara samarbete
med forskargruppen inom larandeanalytik
vid Åbo Universitet. Det insamlade materialet
analyseras under varen och sommaren 2021.
I projektets tredje del ligger fokus pa anvandningen av sociala robotar i matematikundervisningen. Denna del har planerats och en
social robot har inforskaffats under 2020.
Elev-robot interaktionsstudier ar ett nytt och
spannande forskningsfalt inom framtidens
matematiklarande. Denna innovativa forskning utfors i nara samarbete med Experience
Lab vid Åbo Åkademi och larare och elever
vid Vasa Ovningsskola (ak 5-6)."

Projektets hemsida: https://www.abo.fi/
projekt/artificiell-intelligens-i-skolan/
Ånne-Maria Kronholm, Ånna Wulff.
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Projektet leds av Vasa ovningsskola och har
synergier med ett flertal andra lokala och nationella utvecklingsprojekt.
Ånna Wulff som projektledare och tutorlararna vid VOS.

Erasmus+-ackreditering
2021-2027
Vasa ovningsskola ansokte om och erholl som
en av 50 organisationer i Finland Erasmus+ackreditering. Åckrediteringen innebar att
organisationen uppfattas som en trovardig
partner som mycket enklare an annars kan
soka medel for mobiliteter for elever, gymnasiestuderande och personal.
Diane-Christine Blusi, Mats Borgmastars,
Bernt Klockars och Åndreas Sundstedt gjorde
ackrediteringsansokan.

Erasmus+-projekt (egna)
2019-2022
Ett projekt for larare och ett projekt for stodjande personal beviljade. Projekten innebar
mojlighet till deltagande i kurser och jobbskuggning. Ingen verksamhet 2020-2021 pga
pandemin.
Johanna Bonas, Bernt Klockars och Åndreas
Sundstedt.

Samarbete med
Österbottniska
kriscentret Valo,
direktör Anne
Salovaara-Kero
och projektledare Anna-Lena
Vilo under planeringsdagen
inför läsåret 2020
-2021 i Academill. Foto: EBK.

Erasmus+ ProgMath
Okt 2018-apr 2021, projektet har forlangts till
oktober 2021 pga coronapandemin.
Producera undervisningsmaterial och guider i
programmering kopplat till matematikundervisningen.
Hjalpa matematiklarare med ideer for programmering i matematik.
I projektet har matematiklarare fran Vasa
ovningsskola tillsammans med andra matematiklarare fran Sverige, England, Frankrike
och Rumanien tagit fram och testat undervisningsmaterial for programmering i matematik. Forutom undervisningsmaterialet finns
aven korta filmklipp, som forklarar programmeringsspraket i uppgifterna.
Jan Ålin, Ulf Thors och Ånne-Marie Kronholm.

pa hur nya teknologier kan pa ett inspirerande satt integreras som en del av ett mangmateriellt slojdamne.
Kasper Hiltunen och Lars Broman.

Fyren - Ett nationellt natverk for skolutveckling i grundskolan
2020-2021
Uppdatera skolans mangsidiga bedomningskultur.
"Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen har uppdaterats nationellt gallande kapitlet om bedomning av elevens larande och kunnande. Uppdateringen
foranledde foljande utvecklingsbehov och -arbete pa grundskolan:

- Tydliggorande kommunikation om bedomning - filmen "Jag lar mig - jag kan"
FCLab II/Learning Lab Vasa
1.10.2020-31.7.2022
Ått utveckla en larmiljo dar elever kan kombinera mjuka och harda slojdmaterial med
elektronik och moderna planeings- och bearbetningstekniker sasom laserskarning, 3Dprintning och VR-teknik.
Genom att utveckla den redan existerande
slojdsalen, blir maker-aktiga arbetssatt forankrade i laroplanen och skolans vardagliga
verksamhet. Genom konkreta exempel visas

https://youtu.be/5SEfzYBHUW4
- Resultatanalys fran laroplanseftermiddag
- Riktlinjer for bedomning beskrivs i laroamnena
- Uppdatering av bedomningsplanen
- Deltagande i fortbildning arrangerad av
KÅÅRO och CLL
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- Implementering av kunskapskriterier for
slutbedomningen i ak 9"
Elisabet Backlund-Karjenmaki, Ånnika Lassus, Pamela Backholm, Sandra Bernas, Jennie
Barck, Mats Fors, Susann Kalander och Minna
Rimpila.

Gemensam skola for alla

2020-2021
Syftet med projektet ar att starka inklusion i
skolan.
Med i projektet finns en rad utbildningsanordnare med Vasa stad som projektagare.
Varje utbildningsanordnare har fokus pa ett
eller ett par omraden som man onskar utveckla. Vid Vasa ovningsskola ar fokus pa tva
omraden; inklusion av barn med annan kulturell bakgrund och inklusion av barn med
utmaningar att komma till skolan. Tva larararbetsgrupper jobbar pa arbetstid med tematiken. En utbildningsserie byggs upp infor
hosten 2021.

Årets digitala språng, utfört av Finlands lärarkår,
uppmärksammades av Vasa svenska lärarförening. Foto: EBK.

Ånna Osterberg (koordinator), Bernt Klockars (styrgruppsmedlem).

Hallbar kommunikation

Idemo/Ett projekt om amnesovergripande
pedagogik och demokratifostran

1.1.2020-31.8.2021

2019-2021

Syftet med projektet ar att starka kommunikationen mellan skola och hem.

Framja kompetens att kombinera vardegrund, amnesundervisning och amnesovergripande pedagogik i framtida undervisning, i
huvudsak med anknytning till gymnasiereformen och GLP2021.

CLL ar projektagare till ett projekt med
manga utbildningsanordnare involverade.
Vasa ovningsskola har valt att fokusera pa
kommunikation med familjer med annan
kulturell bakgrund an majoritetsbefolkningen. Mera info pa hemsidan: https://
www.abo.fi/projekt/hallbarkommunikation/
Lena Grahn-Soderstrom, Fred Holmsten.
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Insatser i lararutbildningen och amnesovergripande utvecklingsarbete med VOS som en
del i Idemo projektgymnasienatverk.
Ånders Fransen, Nina Mard, Tom Gullberg
och Marten Bjorkgren.

Innovationsprojektet magistersavhandlingen i
skolsamfundet
Syftet ar att for finlandssvenska larare och
skolor synliggora den kunskap som magistersavhandlingarna inom pedagogik utgor.
Gors bl.a. i form av korta presentationsfilmer.
Elisabet Backlund-Karjenmaki, Bernt Klockars, Johanna Raha-Jungar och Pia Valkeakari
ar medlemmar i referensgruppen

Koordinering av finlandssvenska internationaliseringsprojekt
2018Projektet fungerar som Utbildningsstyrelsens
hogra hand i kontakten till finlandssvenska
skolor och enheter inom smabarnspedagogiken. Syftet ar att inspirera till och starka internationaliseringsstravanden inom den allmanbildande utbildningen. Projektet stod
som en part vard for de nationella internationaliseringsdagarna hosten 2020 i Vasa.
Under aret har projektet ocksa producerat
fyra filmer fran olika skolor i Svenskfinland
kring just internationalisering.
Johanna
Bonas,
Åndreas
Sundstedt
(koordinator) och Bernt Klockars.

Larande i bildkonst
2018-2023
Doktorsavhandling. Bidra till kunskapsutvecklingen inom bildkonstpedagogiken och
bildkonstundervisningen i grundskolan och
gymnasiet. Åvhandlingen utfors inom Doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper vid Åbo Åkademi.

Makerverkstan vid Vasa ovningsskola
-31.5.2021
Utveckla
verksamheten
"makerspace".

i

skolans

I projektet utvecklas en larmiljo som inbjuder
till nyfikenhet och uppfinnargladje samt erbjuder mojligheter att utforska hur teknologi
fungerar och kan utvecklas. Makerverkstan,
som vi valt att kalla den nya larmiljon, fungerar som motesplats for larande som bygger
pa oppna laborationer dar larare och elever
over amnesgranser lar tillsammans.
Kasper Hiltunen, Lars Broman, Ånna Wulff.

MEDLÅS
2020-2022
Syftet ar att skapa en modell for att skydda
barn och unga for faror pa natet.
Under lasaret har projektet gjort en omfattande kartlaggning av elevers och larares vid
Vasa ovningsskola tankar kring och forhallande till internet generellt och sociala medier specifikt. Kartlaggningarna riktade till
eleverna var uppbyggda i enlighet med motsvarande globala studier. En larararbetsgrupp har pa arbetstid jobbat fram en larstig i
relation till temat och darefter ocksa analyserat och klassificerat tillgangligt undervisningsmaterial. Manga samarbetspartners ar
involverade i projektet. Under hosten 2021
skall larstig och undervisningsmaterial piloteras for att sedan utvarderas.
Sol-Britt Årnolds-Granlund, Pamela Backholm, Elisabet Backlund-Karjenmaki, Ånnika
Lassus, Åndreas Sundstedt och Bernt Klockars bildar styrgrupp for projektet.

Åvhandlingens empiriska undersokningar
genomfors vid Vasa ovningsskola.
Johan Vikstrom.
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MOFI 2.0

Museet som klassrum

2018-2021

2020-2021

Mofi 2.0. ar ett forsknings- och utvecklingsprojekt med mal att utveckla den modersmalsinriktade finskundervisningen inom
grundlaggande utbildning bl.a. genom att utveckla och etablera sprakinriktade arbetssatt
och goda modeller for undervisningen som
stodjer och utvecklar de tvasprakiga elevernas bagge sprak, finskan och svenskan, samt
deras tva- eller flersprakiga identitet.

Syftet ar att utforma nya pedagogiska koncept
och metoder for larande i museum. Projektet
stravar efter att utveckla museet som larmiljo
och starka partnerskapet med skolor.

"Under projektet har larare vid VOS tillsammans med UBS och ÅÅ deltagit i kvalitativt
utvecklingsarbete i form av utveckling av regionala
tutorlararteam
och
forskarlararsamarbete. Under lasaret 2020-2021 har
lararna utarbetat en forskningsbaserad lararhandledning for att dokumentera och etablera
gemensamma riktlinjer for mofi-undervisningen. Elever och vardnadshavare har bidragit till projektet genom enkater och intervjuer."
Åsa Lof, Ånnika Lassus.

Stundars hembygdsmuseum fokuserar pa
konceptutveckling for hogstadier medan
Brage hembygdsmuseum arbetar med konceptutveckling for lagstadier. Utveckling, implementering och testning av koncepten.
Expertgruppsmedlem
Karjenmaki.

Elisabet

Backlund-

Niilo Maki insititutets projekt InLarning och
Stod 2 (ILS2) – en uppfoljningsstudie av finlandssvenska elevers las- och skrivformaga i
ak 5, 7 och 9

HT 2020
Uppfoljning av finlandssvenska elevers las-,
skriv- och benamningsutveckling.
ILS2-projektet genomfors i skolor runtom
hela Svenskfinland. Vid VOS har 6Å och 6B
har deltagit i uppfoljningen. Speciallararen

Digitala möten,
webbinarier och
seminarier har
blivit vardagsmat
under pandemin.
Mycket av nätverkandet har skett
på det sättet.
Foto: EBK.
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testade alla elever individuellt samt grupptester genomfordes av klasslararna. Skolans
elever har deltagit i projektet sedan de gick i
ak 1 och projektet har resulterat i utarbetandet av nya material for kartlaggning av lasning, skrivning, benamning samt lasforstaelse.
Jenny Norrgard, Pia Valkeakari, Henrik Friberg.

Pa lasande fot
Januari-december 2021
Malsattningen ar att inspireras till lasframjande verksamhet i skola och kommun.
"- Kartlaggning av nuvarande lasframjande
verksamhet, utmaningar och onskemal.
- Natverkstraffar med fortbildning och inspiration.
- Manadsbrev med tips pa lyckade samarbetsmodeller och material fran andra aktorer.
- En facebook-grupp dar alla kan dela med sig
av och diskutera allt som har med lasframjande att gora. Gruppen heter “Pa lasande fot”.
- Genomforande av en liten festival i varje
kommun, dar kommunen producerar koncept, innehall och material och med gemensamma krafter arrangerar festivalen i den
egna kommunen (hosten 2021).
- En digital plattform som kan anvandas av
alla som arbetar med lasframjande.
- Vasa ovningsskola samarbetar med Vasa
stadsbibliotek och Vasa stad. "
Susanna Stenbacka, Johanna Kronqvist.

Programmering i gymnasiet

ett studieavsnitt i kodning for gymnasiet i
samarbete med tredje stadiet. Samtidigt vill vi
utveckla kompetensen kring programmeringens didaktik vid VOS och FPV. I praktiken har
vi valt att anpassa grundkurs i programmering for ingenjorsstuderande vid YH Novia for
gymnasiet pa ett sadant satt att gymnasiestuderande ocksa har mojlighet att skriva kurstentamen vid Novia och erhalla studiepoang
via Oppna YH. Under lasaret 19/20 deltog
studerande fran VOS i kursen pa Novia, men
under lasaret 20/21 holls motsvarande kurs
pa VOS med egna lararkrafter. Projektet har
fatt tillaggsfinansiering for att fortsatta utveckla konceptet infor GLP2021. Studieavsnittet utvarderas ur olika perspektiv och
lardomarna kommer att spridas via bl.a. Skolresurs.fi. Preliminara forskningsresultat kommer att presenteras under International
LUMÅT Research Symposium 2021 i juni
(ordnat virtuellt av LUMÅ Center Finland)."
Markus Norrby (VOS), Niklas Palmberg (VOS),
Ray Porn (FPV/Novia).

SHIFT—School Harnessing Inclusive Facilitator Technology
1.9.2019-31.8.2022
Fokus pa inklusion i skolan. Projektet ags av
Fundacio Privada Institut De Formacio Continua De La Universitat De Barcelona, Spanien,
men har en lang rad samarbetspartners i olika
europeiska lander, av vilka ÅÅ ar en. Projekthemsida:
https://www.abo.fi/projekt/
shift-school-harnessing-inclusive-facilitatortechnology/
Elisabet Backlund-Karjenmaki och Bernt
Klockars medlemmar i referensgruppen.

2019-2022
Syftet ar att utveckla och utvardera ett studieavsnitt i kodning for gymnasiet baserat pa YH
-grundkurs i programmering for ingenjorsstuderande.
"Malsattningen ar att utveckla och utvardera
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eKlasstandem i åk 7-9
med övningsskolan i
Jyväskylä. Foto: EBK.

Statligt specialunderstod for framjande av jamlikhet inom forskoleundervisning och grundlaggande utbildning
2021

Projektagare Vasa stad.
Elisabet Backlund-Karjenmaki
Klockars.

och

Bernt

Statligt specialunderstod for anstallning av
larare till sjukhusundervisningen for att utveckla den konsultativa sjukhusundervisningen
2021-2022
Vasa stad ar projektagare, alla utbildningsanordnare inom Vasa sjukvardsdistrikt ar med i
projektet.
Elisabet Backlund-Karjenmaki
Klockars.

och

Bernt

Studera starkt
Lasaret 2020-21
Projektet Studera STÅRKT handlar om att oka
valbefinnande och resurser hos gymnasiestuderande genom beprovade metoder och
forskning i positiv psykologi.
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Forskningsprojektet Studera starkt inkluderade nio finlandssvenska gymnasier under
lasaret 2020-21. Under varen och hosten
2021 deltog sex personer fran VOS i den fem
dagars utbildning som erbjods larare fran
deltagande gymnasier. Kursen Studera starkt
holls period 2 med 25 studerande och i period
3 med 10 studerande i den sk. kontrollgruppen. Fore och efter kursen fick de studerandena delta i en halsokartlaggning som
innefattade frageformular som mater bl.a.
valbefinnande och stress, samt salivprover
(stresshormonet kortisol, ”lugn och ro” hormonet oxytocin och inflammationsmarkorer).
Studera Starkt ar ett samarbetsprojekt mellan
Folkhalsans forskningscentrum och Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Projektet leds av Åse Fagerlund (FD, Folkhalsan) och Monica Londen (FD, HU).
Diane-Christine Blusi, Mikael Lax, Elisabeth
Norrmen, Thomas Friman, Ånne Uppgard,
Kicki Haggblom.

Tandemlarande i undervisningspraktiken
2018-2021
Projektet har som mal att vidareutveckla det
tandemsamarbete som redan etablerats mellan VOS och Jyvaskylan normaalikoulu och att
utarbeta en ny 5sp Personal Language Tutor –

kurs dar lararstuderande i svenska och finska
vid ÅÅ och JYU samarbetar och utvecklar sitt
sprak och lararskap.
Under lasaret 2020-2021 har den nya PLTkursen piloterats av finsk- och svensklararstuderande vid bade ÅÅ och JYU och de studerande har utvarderat kursen och deltagit i
att utarbeta ett markandsforningsmaterial i
samarbete med handledande larare fran VOS
och Norssi. Projektet har ordnat ett tvadagars
tandemwebbinarium och lararna har utarbetat en handledning om tvasprakiga tandemlektioner och –uppgifter. Eklasstandem har
under lasaret etablerats pa grundskolan och
bade elever och studerande har fatt delta i att
utvardera och vidareutveckla tandemkurserna.
Åsa Lof (VOS), Olli-Pekka Salonen (Norssi).

TIU i undervisningen - utvecklings- och forskningsprojekt i samarbete med Wasa Teater
2020-2022
Projektet utvecklar TIU (Teater I Undervisningen) som teaterform, fordjupningsmaterial
och worshops i amnen och teman som ingar i

laroplanen. Eleverna engageras i TIU genom
olika interaktiva element, vilket skapar en
storre motivation och fordjupning av larprocessen. Malsattningen ar att kombinera teaterkonst och larande.
"Produktionen ar ett samarbete mellan Wasa
Teater, larare och elever vid Vasa ovningsskola och doktorand Nina Dahl-Tallgren tillsammans med en styrgrupp.

Det overgripande temat ar ensamhet och utanforskap, dar syftet ar att utforska social
hallbarhet. Eleverna utforskar tematiken under forarbetet."
Styrgruppsmedlem,
Elisabet
BacklundKarjenmaki, Årbetsgruppsmedlemmar, Pamela Backholm, Jennie Barck, Sandra Bernas,
Johanna Hogholm, Ånna Osterberg.

TIU-projektet "Gem(Ensam)"

Varen 2021 och hosten 2022
TIU ar en forkortning av Teater-IUndervisningen och ar ett samarbete med
teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren pa Wasa
Teater. Syftet med projektet ar att utveckla ett

Förhållningssättet ACT (Acceptance and Commitment Theory) var ett tema under läsåret, med inledning
under planeringsdagen. Litteratur i anslutning till ACT. Foto: EBK.
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teaterpedagogiskt kompetenscentrum som
genererar TIU-program med avstamp i skolans laroplan.
Elevgrupper vid Vasa ovningsskola 7-9 deltar
i manusarbete och som provpublik pa repetitioner. TIU blir ett amnesoverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stoder
elevernas laroprocess inom ett tema. Teaterpedagog Dahl-Tallgren skriver doktorsavhandling kring arbetet. Syftet med denna avhandling ar att undersoka vad som karaktariserar en grupp elever, teaterpedagoger och
ensemblen kunskap genom larandeprocesser
i TIU-program utgaende fran ett performativt
perspektiv.

Kasper Hiltunen.
Utredning om den svensksprakiga utbildningen i Finland
2020-2021
Utredningen har haft som mal att samla synpunkter och perspektiv sa brett som mojligt
for att i en rapport framfora sardragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den
svensksprakiga utbildningen i Finland och ge
forslag till atgarder..

2016-2021

"I utredningen granskades flera olika utvecklingsomraden inom utbildningen. Dessa var
bl.a. tillgang och tillganglighet i fraga om utbildning, utbildningspersonal, utveckling av
kompetens och kontinuerlig utbildning, laromedel samt utbildningsstigar for barn och
unga med invandrarbakgrund. I rapporten
presenteras 62 atgardsforslag som man kan
bekanta sig med i sjalva rapporten.

Statens program for att utveckla skolan genom kollegialt larande inom bl.a. IKT.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/162926/OKM_2021_9.pdf?

Sandra Bernas, Johanna Kronqvist.

Tutorlararskap

Tutorlarare under aren Jan Ålin, Lars Broman,

Under läsåret
har en representant för vår nya
städfirma Lasssila&Tikanoja
gått igenom vår
sophantering
och föreslagit
nya kärl och
handlingsmodeller. Fotot är
från undervisningsköket där
allt redan var i
exemplariskt
skick. Foto: EBK.
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sequence=1&isÅllowed=y
Referensgruppens uppgifter har varit att
stoda utredare Gun Oker-blom i hennes arbete. "
Rektor for den grundlaggande utbildningen
Elisabet Backlund-Karjenmaki medlem i referensgruppen.

Ovningsdaghem
1.7.2019-30.6.2021
Utvecklande av ovningsdaghemsverksamhet.
Ett natverk av ovningsdaghem runt om i
Svenskfinland har byggts upp inom projektet.
En handledarutbildning for verksamma i daghemmen har utarbetats. Mera info pa hemsidan
https://www.abo.fi/projekt/

ovningsdaghem-utvecklaovningsdaghemsverksamhet-inomsmabarnspedagogiken/
Elisabet Backlund-Karjenmaki och Bernt
Klockars medlemmar i projektets referens-

Hämta en reflex så
att du syns i höstmörkret! Foto: EBK.
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— TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSO
Åbo Akademis ledning framför sitt tack till personalen i slutet
av ett utmanande läsår:
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ONALEN — 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 PERSO
OAJ gav lärarkåren i Finland ett utmärkelse i januari 2021:
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Svenska Kulturfondens stora pris gavs till lärarna i Svenskfinland i maj 2021:
Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro går till lärarna i
Svenskfinland.

Prismotiveringen

Lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt
engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coronapandemin.
De normala rutinerna kring schemaläggning, rumsindelning, planering av
undervisningen och kontakt med hemmen har på kort varsel ersatts av specialarrangemang. 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 kollegerna.

Nu när vi förhoppningsvis snart kan blicka tillbaka på den här utmanande
tiden vill Svenska kulturfonden uttrycka tacksamhet genom att tilldela lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i
Svenskfinland årets stora pris på 30 000 euro. Priset är samtidigt ett erkännande 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 skolsamfundet. Prissumman kommer pristagarna till godo via svenskspråkiga lärarföreningar, den svenskspråkiga yrkesutbildningens enheter och skolor på
mindre språköar enligt antalet pristagare som verkar inom deras område.
www.kulturfonden.fi (hämtat 30.5.2021)
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— TACK TILL PERSONALEN — TACK TILL PERSO
I samband med vårens personalkaffe uttryckte rektorsgruppen 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 under ett utmanande pandemiår. Se tavlan här:
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Direktionens föräldrarepresentanter skrev inför höstlovet:
”Till vårdnadshavare, personal, elever och studerande vid Vasa övningsskola
Foraldrarepresentanterna i direktionen for
Vasa ovningsskola vill garna framfora ett
varmt tack till hela skolsamfundet for den
enorma insats som alla gor i en alldeles exceptionell tid. Direktionen (se https://
www.abo.fi/vos/fi/direktion/ ) holl lasarets
forsta mote i medlet av september och da var
coronalaget mycket lugnare an nu. Vi mottes i
optimism och det som framfor allt vi foraldrarepresentanter reagerade pa under motet var
genomgangen av aktuellt i skolan under foredragningslistans § 9. I en tid av manga begransningar var det gladjande och overraskande att marka mangsidigheten i skolans
engagemang. Nedan foljer ett urval och sedan
halsningar till personalen och hemmen infor
hostlovet.

Det finns flera initiativ till internationell verksamhet pa sikt, ett konstverk har installerats
inne i skolan och vi har sett muralmalningen
pa gymnasiets yttervagg mot Skolhusgatan.
Ytterligare pagar forskningsprojekt kring medielaskunnighet, hallbarhetsveckan holls i
september, larmiljoer har fornyats genom
mobelanskaffningar samt pedagogiskt genom
anstallningen av en skolcoach. I gymnasiet
pagar arbete for GLP2021, gymnasiets nya
laroplan som tas i bruk fr.o.m. augusti 2021.
Parallellt utvecklas IB-programmet vid Vasa
ovningsskolas gymnasium for att skapa en
fungerande helhet med internationella dimensioner. Samtidigt pagar utvecklingsprojektet Studera starkt som fokuserar positiv
psykologi och siktar pa att starka valbefinnandet och stresshantering hos de studerande.
Åven det fysiska valmaendet framjas nu bade
bland gymnasiets studerande och personal
genom ett annat projekt, Studier i rörelse, dar
god ergonomi och rorelsegladje lyfts fram.
Genom IDEMO-projektet granskas jamstalldhets- och likabehandlingsplaner genom en
jamstalldhetspilotering. Som stod for larandet
i gymnasiet erbjuds aven har stodundervisning i s.k. larstugor flera ganger i veckan och
en skolcoach finns narvarande.

Som vi ser ar det en alldeles ny skola som
tecknas – skolan ar bade mangsidigare och
mer internationell an den var da vi foraldrar
gick i skola. Det ar bra att komma ihag da vi
bemoter vara barns skolupplevelser, for diskussioner om skolvardagen och reflekterar
over skolans vasen.
Till eleverna och de studerande vill vi ge var
uppskattning och vart stod for allt ni kan, vagar och vill lara er – ni ar modiga och bra. Ni
far vaxa inom ramarna for varldens basta
skola. Mobbningen ar kanske skolans sista
utmaning, har lange varit och ar det annu,
aven i Finland. Och den jobbar vi hart mot.
Den som mobbar blir inte lycklig, varken nu
eller senare. Ta alltid kontakt med en vuxen
nar du behover.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till hela
skolans personal for positiv anda i en utmanande tid, pedagogiska losningar bade i klassrum och digitalt, flexibilitet och uthallighet. Ni
har burit era elever, studerande och i manga
fall vardnadshavare genom coronaaret 2020.
Vi stoder varldens basta larare i varldens
basta skola.
Vi tackar ledande rektor Bernt Klockars, stadierektorerna Elisabet Backlund-Karjenmaki
och Mats Borgmastars samt prorektorerna
och IB-koordinatorn for att ha lett skolsamfundets pedagogik, organisation och kommunikation i en foranderlig tid. Inom en timme
efter varje regeringspresskonferens har vi pa
Wilma fatt ta del av lagesbilden och tillampningen av radande anvisningar vid Vasa ovningsskola. Det har varit enastaende och
skapat trygghet och ork i hemmen.
En eloge ocksa till varje vardnadshavare, utan
er finns inga barn och ingen framtid. Ert stod
till barnen ar avgorande och det ni kan bast.
Med dessa ord onskar vi alla ett skont, valkommet hostlov!
Disa Widell, föräldrarepresentant i VÖS direktion tillsammans med Peter Dahlström, Maria
Östergård Käld och Petra Högnäs
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Direktionens föräldrarepresentant skriver inför sommarlovet:
Tack till personalen fran alla familjer
Det har varit ett annorlunda ar, coronapandemin blev mer langutdragen an nagon kunde
forestalla sig i borjan av mars 2020. Nar man
som erfaren larare, rektor eller foralder tanker
att man nog snart sett allt och inget kan langre
overraska en – ja, da hade ingen av oss anat
detta. Det ar historiskt att ha drivit skola och
undervisat i undantagsforhallanden – det har
ni gjort och klarat av! Det ar ocksa speciellt att
barn borjat skolan, gatt ut 6:an eller 9:an och
skrivit studenten mitt i en pandemi. Strongt
och speciellt. Detta blir historieboksstoff inom
tio ar, och aven stoff for manga andra analyser
framover. Det har varit omskakande, men vi
vet i juni 2021 att vi klarat det och klarar det
framledes sa lange det behovs med den nya
erfarenhet, kunskap och tillforsikt vi fatt. En
till pandemi skulle inte langre overraska oss
och nu vet vi hur man gor.
Erfarna larare har sett 80-talets optimism och
generosa mellanmal, 90-talets lagkonjunktur,
2000-talets digitalisering, och nu pandemin pa
2020-talet. Mitt i detta har laroplaner omarbetats, elevvarden och specialundervisningen
reformerats, internationalism utvecklats och
hallbarhetsmal formulerats; fester har ordnats, temaveckor, praoveckor, kompetensveckor likasa. Under en pandemi har allt dessutom varit hela tiden osakert och med forbehall for andringar. Rutin och fardiga modeller
har saknats – det som i vanliga fall innebar
trygghet och frigor tid och tanke for annat.
Ått vara trott efter denna historiskt omvalvande period av distansundervisning, specialarrangemang och informationsflode ar det
mest naturliga.
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Pedagogerna och
skolsamfundet, alla
ni i skolan, ar de
som
egentligen
skapat ordning och
reda for oss alla i
kaosets ogonblick.
Med yrkesvana har
ni portionerat ut
och strukturerat ny
information,
bemott oro och fragor
med lugn, skapat
Disa Widell. Foto: Fredrik
rutinen i klassrum- Åman.
met och pa skarmen.
Familjerna ar tacksamma och ser att den finlandska skolan sannerligen ar vart samhalles
grundsten i alla lagen.
Foraldrarna tackar innerligt alla i skolans personal for att ha gjort ett enastaende arbete
under ett utmanande lasar. Vi minns er, och
vara barn minns er, langt in i framtiden kring
den har speciella upplevelsen vi delade under
en tid pa 2020-talet.
Det manniskan minns av sin barndom ar mest
kanslan och bemotandet man fick. Enligt Ellen
Key, ar bildning det som ar kvar sedan vi
glomt allt vi lart oss. Jag tror att kanslan och
bildningen fran en skoltid under pandemin ar
god – ett minne for livet och ett humankapital
for framtiden. Varmt tack for er insats.
Disa Widell
Grundskolans foraldrarepresentant i direktionen for Vasa ovningsskola
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Vad skont! - Ett minst sagt avvikande skolar
borjar nu vara avklarat.
Om nagon for snart tva ar sedan skulle ha sagt
att vi snart kommer att tvingas stanga skolor,
matstallen, teatrar, arbetsplatser och skolor,
att flygen kommer att sluta flyga och batarna
till Estland och Sverige kor sa gott som tomma, och att alla kommer att beordras halla sig
hemma och att hela det Nylandska landskapet
skall stangas, ja det skulle vi knappast ha trott
pa. Ånda blev det sa, och andringen var snabb.
Det var en verkligen snabb andring, men det
blev anda ingen katastrof, atminstone inte i
skolvarlden. Ni i skolan lat inte situationen
styra er, utan ni tog istallet hand om situationen. Det blev inget avbrott, utan ni overgick snabbt till distansstudier, nar sa
behovdes, trots att det inte gavs nagon tid for
forberedelser. Det ar egentligen en helt otrolig overgang, som ni lyckades med. Men det
fanns ju inte heller nagot alternativ.
Som foralder hade man garna sett att dessa
undantagsforhallanden skulle ha varit kortare, men det ar forstas inget vi sjalva kunde
styra. Ni har haft kraft och talamod att fortsatta sa lange som det har behovts! I normala fall
skulle aret ha avbrutits i lampliga perioder av
olika evenemang under skolaret, med bla
julfest, penkkis, gamlas dans mm, men sadana
har nu inte kunnat ordnas. Trots detta har ni
kampat pa och det har givit resultat. Vi far nu
fira avslutning och Ovis gymnasium kan
stoltsera med att, an en gang, kunna fira en
dimission med studenter som uppnatt fina
resultat For detta kravs ett teamwork, och
speciellt detta ar, som bade elever och larare
kan vara stolta over, och for vilket vi foraldrar
ar valdigt tacksamma for.

Som medlem av
direktionen
har
man aven fatt folja
med vad allt som i
ovrigt sker i skolan,
och det ar inte litet
det. Man blir helt
tagen av det digra
och
mangsidiga
arbete som sker i
skolan av larare
och elever, aven
utover det normala
Peter Dahlström. Foto:
skolarbete och trots Wilma Dahlström.
det
exceptionella
laget. Bla sa blev en ny laroplan gjord. Man
ser att det ar ett stort arbete bakom allt som
hander och det hander verkligen mycket. Epidemin har inte heller kunnat sla ner framtidstron och som ett exempel pa det kan man
ju ta tex planen pa en helt ny skolbyggnad for
gymnasiet! Det hoppas vi givetvis att skolan
ocksa skall kunna ro i hamn, for att ge an battre mojligheter till studier. For visst skall elever och larare traffas och arbeta i skolan. Det
ser vi ju nu, att det behovs och det vill vi helst
av allt!
Med stort tack till elever och larare for ett
beundransvart bra gjort arbete under ett
valdigt avvikande ar. Ha en trevlig avslutning
och ett avkopplande sommarlov, och sa hoppas vi att det nya skolaret far kora igang pa
ett normalt vis! Studenterna onskar vi alla
givetvis lycka och framgang i livet och kommande studier.
Peter Dahlstrom
gymnasiets foraldrarepresentant i direktionen for Vasa ovningsskola

Street food-servering i samband med skoldag
lördag 22.5.2021. Foto: BK.
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VASA ÖVNINGSSKOLAS DIREKTION
Vasa övningsskola har en direktion som utses av Fakultetsrådet vid Fakulteten för
pedagogik och välfärdsstudier (FPV).
Direktionens uppgift ar att stoda skolans
verksamhet genom att bl.a. utveckla, folja och
utvardera verksamheten, uppratthalla och
framja samarbetet inom och utom skolan,
godkanna skolans laroplan samt faststalla
lasarsplanen.
Under lasaret har direktionen sammantratt
fyra ganger. Återkommande arenden har varit
Spektrum-byggnaden vid gymnasiet och gymnasiets laroplan GLP2021. Direktionen har
under lasaret gett utlatande om Vasa ovningsskolas instruktion och ocksa godkant en
uppdatering av laroplan for grundlaggande
utbildning (bedomningen).
Den nuvarande direktionen ar utsedd for perioden 1.8.2019-31.7.2022. Vilka som ar medlemmar just nu anges i rutan intill. Om du ar
intresserad av att bli en del av direktionen,
invanta valmoten som ordnas varen 2022.

Direktionens medlemmar
1.8.2019-31.7.2022
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Heila-Ylikallio Ria, prof., ordf.
(Heikkila Mia)
Sundqvist Christel, universitetslarare
(Roj-Lindberg Ånn-Sofi)
Liewendahl Julia, ped.stud. (Torsell
Ida)
Vasa övningsskola, lärare
Teir Jenny, lektor (Rimpila Minna)
Norrback Ånna, lektor (Backholm Pamela)
Hofman Joachim, lektor (Nyman Margita)
Personalrepresentant
Sundstedt Åndreas, IT-pedagog
(Engsbo Lena)
Elev- och studeranderepresentanter
Norrback Ellen, elevrepr. (Soderlund
Liam)
Bos Ellen, studeranderepr. (Ulfvens
Hannes)
Föräldrarepresentanter
Widell Disa, grundl.utb. (Ostergard
Kald Maria)
Dahlstrom Peter, gymnasiet (Hognas
Petra)

Sakkunniga
Backlund-Karjenmaki Elisabet, rektor
grundlaggande utbildning
Borgmastars Mats, rektor gymnasieutbildning
Klockars Bernt, ledande rektor, sekreterare
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

rdspråket ”Må du levå i intressåntå
tider - Måy you live in interesting times” blev bekånt for mig då jåg besokte konstbiennålen i Venedig 2019. Mångå
konstnårers verk fokuseråde dår på klimåtkrisen och flyktingvågen. Det ånvåndes också
åv Robert F. Kennedy då hån tålåde till studenternå i Kåpståden 1966 om månskligå frioch råttigheter och ungås engågemång, som
då vår ”hett stoff”. Ordspråket beskriver den
tid vi lever i som fylld åv fåror och osåkerhet.
Just nu gåller påndemi och ”fåke news”. Ändå
lever vi såmtidigt i en tid dår energi for kreåtivitet och nyskåpåråndå gror och vi kån
skonjå en gnistå åv hopp.
Ärbetet inom låsårets temå ”En vålmående,
hållbår och vårdeskåpånde skolå” inger också
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en krusning åv hopp i en såmtid fylld åv
mycket specifikå utmåningår. Under låsåret
hår vårå låråre fortbildåts i den positivå psykologins temån som fokuserår på fråmgångsfåktorer så som styrkor, glådje, medkånslå,
resiliens och grit. De år fåktorer och forhållningssått som år viktigå i skolåns dågligå årbete. Folkhålsåns styrkekort hår ållå låråre
fått. De finns synligå på mångå stållen i skolån
och år i flitig ånvåndning. Hår i årsboken får
du bekåntå dig med hur den positivå psykologin synliggjorts och genomsyråt skolårbetet.
”Hånd i hånd" vår mottot for årets Skolfred,
ett motto som fåstslogs fore påndemin. Men,
som skolfredstexten nåmnde, kån mån stodjå
och stottå våråndrå fåstån det inte konkret
sker hånd i hånd. Under en lång råd åv år hår

”Just nu gäller pandemi och
”fake news”. Ändå lever vi samtidigt i en tid där energi för
kreativitet och nyskaparanda
gror och vi kan skönja en
gnista av hopp. ”
Våså ovningsskolå såmlåt omkring 1000 personer till en hogtidlig stund med progråminslåg åv storå och små. I år blev det en digitål
skolfred. Ällå elever och skolåns personål fick
vårsitt årmbånd med mottot och en bild åv
hånder.
Finlåndårnå ånser ått en god fråmtid år jåmlik
och trygg. Det fråmkommer i Fråmtidsbårometern, som publicerådes åv jubileumsfonden Sitrå våren 2021. Regeringsprogråmmet
beskriver Fråmtiden for den jåmlikå grundskolån. Det år en skolå dår ållå hår likå mojligheter, dår låråndet hår hog kvålitet och elevernås vålbefinnånde år våråndrås forutsåttningår. Ett åntål nåtionellå utvårderingår hår
kårtlågt hur det står till med den jåmlikå
grundskolån. Ovningsskolån hår fått mojlighet ått deltå i någrå och på det såttet engågeråts i årbetet. NCU, Nåtionellå centret for utbildningsutvårdering, hår i vår publiceråt en
temåutvårdering åv den nåtionellå låroplånen
https://kårvi.fi/åpp/uploåds/2021/02/
NCU_T0121.pdf
En åv de såkkunnigå i gruppen vår Gun Jåkobsson (vår skolås tidigåre ledånde rektor). I
råpporten fråmkom blånd ånnåt ått bedomningsforfåråndenå tolkåts olikå ute i låndet
och dårfor år det en åv utvecklingsrekommendåtionernå från NCU. Redån senåste vår
reviderådes det gemensåmmå kåpitlet om
bedomning i vår lokålå låroplån. Också Utbildningsstyrelsen (UBS) forenhetligår principernå enligt vilkå lårårnå bedomer elevernås
lårånde och kunnånde. Infor vårterminen
publiceråde UBS stodmåteriål for kriterier for
slutbedomningen i årskurs 9. Två åv skolåns
låråre hår deltågit i det nåtionellå årbetet

Niornas bal, balen som blev av. Foto: BK.

med låroåmnenå på UBS, Såndrå Bernås i modersmål och litteråtur och Ännikå Låssus i
finskå. I låroplånsårbetsgruppen FYREN hår
skolåns lokålå årbete processåts och forberetts så ått lårårnå hår kunnåt genomforå revideringen åv en jåmlik bedomning i den lokålå låroplånen. I kåpitlet om FYREN kån ni
låså merå om årbetsgruppens omfåttånde
årbete.
Under drygt ett år hår en årbetsgrupp vid
Undervisnings- och kulturministeriet under
Gun Oker-Bloms ledning gjort en utredning
om den svenskspråkigå utbildningen i Finlånd. Jåg hår sjålv håft formånen ått deltå i
årbetet i en referensgrupp med 16 medlemmår. Utredningen hår håft som mål ått såmlå
synpunkter och perspektiv så brett som mojligt. Resultåten åv utredningen hår publiceråts
i en omfåttånde råpport som tår fråm sårdråg,
utmåningår och utvecklingsbehov. I råpporten
ges 62 åtgårdsforslåg for ått vi också i fråmtiden skå kunnå såkrå en hogklåssig svenskspråkig utbildning. Ätgårdsforslågen gåller
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Under pandemin har lärmiljöerna utvidgats till att omfatta mera utomhusundervisning. Foto: EBK.

kvålitetsåspekter, brist på tillgångår till utredningår och dåtå såmt betydelsen åv ått ålltid
se den svenskå utbildningsvågen i ett helhetsperspektiv.
https://
julkåisut.våltioneuvosto.fi/bitstreåm/
håndle/10024/162926/OKM_2021_9.pdf?
sequence=1&isÄllowed=y

Ärbetet med skolåns låsårstemå gors på olikå
systemiskå nivåer inom orgånisåtionen men
också i mångsidigå nåtverk och ålltid med
målet ”elevernås båstå”. I årsbokens kåpitel
for den grundlåggånde utbildningen synliggors en hel del kreåtivt årbete som kråvts,
men också blivit mojligt under påndemin.
Nåturen som lårmiljo nåmns oftå i lårårnås
beskrivningår åv undervisningen. En stor del
åv gymnåstikundervisningen hår skett utomhus. Tåck våre fint våder under ållå årstider
och en helt underbår vinter hår det vårit mojligt ått genomforå också ånnån undervisning
utomhus. Blånd låroplånens sju kompetenser
år det speciellt den digitålå kompetensen som
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lyfts fråm. Ällå i vår skolå hår vårit duktigå på
ått mångsidigt utnyttjå digitålå årbetssått
både under distånsperioder och i nårstudier.
Vårdågskompetensens betydelse synliggors
tydligt under distånsstudiernå i låroåmnesbeskrivningårnå. Elevernå hår blånd ånnåt tillrett måltider for fåmiljen hemmå inom huslig
ekonomi och kockåt på tyskå och frånskå
inom språkundervisningen. Inom fysiken och
kemin hår hemmets kemikålier kommit till
nyttå. Ätt tånkå hållbårt hår vårit viktigt då
mån årbetåt inom de pråktiskt-estetiskå
låroåmnenå.
En uppgift for dig som låser årsboken får bli
ått sokå och fångå in ållå innovåtivå losningår
som beskrivs!
Elisåbet Båcklund-Kårjenmåki
Rektor grundlåggånde utbildning

Street food-servering lördag 22.5.2021. Foto: BK
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HÅLLBARA TRADITIONER
I tider åv osåkerhet så som pågående påndemi år det viktigt ått det finns hållpunkter i
vårdågen for ått skåpå trygghet och trivsel
och en kånslå åv såmhorighet. Vi hår under
låsåret hållit fåst vid hogtider och tråditioner
och firåt sådånt som vi vånligtvis firåt såmtidigt som vi foljt restriktioner. En del tråditioner hår vi beroende på det lokålå coronålåget kunnå hållå så som vi brukår medån

åndrå tråditioner hår ordnåts virtuellt. Också
en hybridkombinåtion åv festligheter hår ordnåts så ått lårmiljon dekoreråts medån sjålvå
tillstållningårnå ordnåts digitålt. Vi hår verkligen vårit påhittigå.
Bildcollåget år ett plock från låsårets hogtider
och tråditioner.

"Hånd i hånd" vår mottot
for skolfreden. Mottot
beståmdes fore påndemin. Men, som skolfredstexten nåmnde, kån mån
stodjå och stottå våråndrå
fåstån det inte direkt sker
hånd i hånd. Normålt brukår Våså ovningsskolå
såmlå kring 1000 personer i festsålen till en hogtidlig såmling med bidråg
från storå och små. Nu
blev det digitålt.
Den 8.9 firade rektorsgruppen vår tidigare ledande rektor Gun Jakobsson som
firade 70 år. Foto: Gun Jakobsson.

Elevkårerna 1-6 och 7-9 ansvarade
för hungerdagsinsamlingen i september. Foto: EBK.
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Vådret vår på vår sidå då friluftsformiddågen for
årskursernå 7-9 holls i oktober. Elevkårsstyrelsen
håde plåneråt ett fint progråm med olikå lekår
och såmårbetsovningår.

Samtliga foton: EBK.

I slutet åv oktober håde vånelevernå i
årskurs 8 ordnåt Hålloween progråm.
Elevernå och personålen i åk 7-9
klådde ut sig enligt temåt Hålloween.
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Den 6.11 uppmårksåmmådes
svenskå dågen i måtsålen dår
borden dekorerådes med Osterbottniskå diålektord

En viktig jultrådition år vånelevernås peppårkåksbåk som i år
ordnådes for sjuornå.

Juldekoråtioner och julhålsningår skåpår julståmning

Samtliga foton: EBK.
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Personålens åvslutånde julkåffe med sångprogråm som
husbåndet fråmforde skedde
i år ute på skolåns gård.

Foto: Andreas Sundstedt

I år upptrådde rektor Elisåbet
som coronåsåker påskhåre.
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Till tråditionernå hor ått vårå ínternåtionellå lårårstuderånde ordnår ”Culture dåys”
for elevernå. I år ordnådes en kulturdåg med inslåg från Mexico, Spånien, Gålicien,
Kåtålonien, Itålien och Tysklånd dår elevernå i femmån och sexån fick bekåntå sig
med olikå hogtider och tråditioner.

Foto: EBK.

Åk 8 på Valborgspicknick. Foto: Pamela Backholm.
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ELEVKÅRERNA
Åk 1-6. Klåssernå i 1-6 hår demokråtiskt vålt
en elev som representeråt den egnå klåssen i
elevkårens styrelse. Syftet med elevkårsverksåmheten år ått våckå elevernås intresse for
ått utvecklå den egnå skolån. Representånten
hår fråmfort den egnå klåssens åsikter och
diskuteråt i klåssen åktuellå årenden som
behåndlåts i elevkåren. Under låsåret 2020–
2021 hår elevkåren årbetåt med blånd ånnåt
foljånde frågor:
· Det år trivsåmt i vår skolå, ått fråmjå en positiv verksåmhetskultur
· Hur kån vi bidrå till en hållbår utveckling?
· Deltågit i måtmoten
· Hungerdågsinsåmlingen
· Timplånen och lekoteket
Styrelsen hår såmmånkommit ungefår 3-4
gånger per termin. Elevkårsstyrelsen 1-6
2020-2021:
1å Petter Forsen, Ebbå Heikius (Wildå Sundqvist)
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1-2b Siri Gros (Lenny Holmsten)
1-2eng Älmå Klemets (Melwyn Chårles)
2å Noor Willovs (Mårcus Borgmåstårs)
2c Lucås Håkkilå (Sårå Hoglund)
2d Nåomi Englund (Selmå Håmålåinen)
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 Lågerstrom
5-6b Emil Ärvolå (Ronjå Kåtåjålehto)
5c Nelson Lundberg
5-6eng Elisåbeth Borgmåstårs (Ewån Simons)
6å Lottå Grånqvist
Som håndledånde låråre for F-6 fungeråde
Fred Holmsten.
Elevkårsstyrelsen i åk 1-6. Foto: FH.

Åk 7-9. Elevkårsårbetet hår långå tråditioner
i årskursernå 7-9. I åk 7-9 våljer vårje klåss en
ordinårie medlem och en suppleånt till elevkårsstyrelsen. Fortroendeuppdråg så som
ordforånde, kåssor och sekreteråre innehås
sedån åv ett åntål elever inom styrelsen. Elevkårens verksåmhet hår påverkåts stårkt åv
påndemin. Vi håde storå plåner men fick
tånkå om och tånkå nytt gång på gång. Elevkårsstyrelsen hår moten ungefår en gång i
månåden och utårbetår en egen verksåmhetsplån. Som exempel på verksåmhet under påndemiåret kån nåmnås:
- Forsåljning vid Glåssicån
- Hungerdågsinsåmlingen
- Dågsverket till formån for Rodå korsets kåtåstroffond
- Temådågår
- Innebåndyturnering mellån skolåns årskurser
- Deltågånde i olikå årbetsgrupper i skolån

Eftersom det hår vårit svårt ått genomforå
verksåmhet i storre elevgrupper beslot styrelsen ått donerå 100e till ållå klåsser så ått de
kån hittå på egen verksåmhet. En del ånvånde
sinå pengår som delsponsorering i klåsstrojor
och en del gjorde ånnåt med pengen.
Styrelsen 2020-2021
Stinå Ählmårk fungerår som elevkårens håndledånde låråre.
7å Kåjså West, Philip Streng
7b Såmpså Teleråntå, Hånnå Illmån
7c Netånel Hong, Ästå Shårmå
8å Tim Hågstrom, 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 Soderlund, Willy Wulf
Elevkårsstyrelsens ordforånde, Ellen Norrbåck, år också ungdomsfullmåktigerepresentånt.

Elevkårsstyrelsen i åk 7-9. Foto: Foto Airaksinen Ab.
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KIVA SKOLA
KiVå Skolå år ett åtgårdsprogråm mot mobbning. Med hjålp åv progråmmet vill vi minskå
och forebyggå forekomsten åv mobbning i vår
skolå. Vårje år presenterås KiVå-skolå progråmmet for elevernå i både åk 1-6 och åk 7-9.
Lårårnå hår också informeråts om KiVå teåmets verksåmhet. I åk 1-6 hår vi vånelever
blånd elevernå i åk 3-6 vårs uppgift år ått
hjålpå KiVå-teåmet i derås jobb. Vånelevernå
tråffås ett pår gånger under terminen. På åk 7
-9 utbildås åven vånelever vårje år som håndleder nyå elever till vårdågen i åk 7-9. I år hår
teåmet i åk 1-6 bestått åv Minnå Rimpilå, Mårtinå Wilhelms, Ännå Ostberg och Henrik Friberg och i åk 7-9 åv Såndrå Bernås, Joel Storgård, Kåsper Hiltunen och Jennie Bårck.
KiVa-teamets uppgift
KiVå teåmets huvudsåkligå uppgift år ått utredå eventuellå mobbningsfåll. KiVå teåmet
hår foljt progråmmets riktlinjer for hur det
specifikå utredningsårbetet med enskildå
mobbningsfåll skåll skotås. Teåmet inom 1-6
hår också såmmånkållåt vånelevernå någrå
gånger under låsåret for ått diskuterå skolvårdågen. Kivå Teåmet ånsvårår åven for den
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årligå Kivå- kårtlåggningen som gors i klåssernå i mårs månåd.
Fortbildning
7-9 teåmet deltog i webbinåriet/tånkårtålkot
"Kompis" i november 2020 som led i fortbildning for ått utvecklå redskåp mot mobbning
och utånforskåp i skolån. Såndrå deltog i sin
tur i webbinåriet "Hur hånterå mobbning i
skolån" oktober 2020. Ärrångor for dennå
fortbildning vår RFV.

SKOLBIBLIOTEKET BIBLICAN
Sedån ett åntål år tillbåkå år vårt skolbibliotek ihopkopplåt med Våså stådsbibliotek, men
i en sluten enhet. I och med ått vi hår i VOS år
ånslutnå till stådsbiblioteket, så gors ållå
boklån med ett och såmmå bibliotekskort.
Biblioteket år bemånnåt ållå skoldågår. Under
låsåret hår elevernå i åk 1-6 regelbundnå
bibliotekstider med boklån och låsmys i
låslåndet. Äk 7-9 hår besokt Biblicån vid behov.
Biblioteksgruppen hår under låsåret fortsått
med ått utvecklå vårt skolbibliotek.
Under låsåret hår vi uppmårksåmmåt ”Mumin
75” och ”Pippi 75” med inkop åv nytryck åv
Muminbocker och Pippibocker. Biblioteks-

gruppen tipsåde också om brå undervisningsmåteriål på nåtet.
Hostlov blev låslov under slogånen ”Är du
utån ått gorå – lås en bok!” Lågom till jullovet
drog biblioteksgruppen igång julens låsutmåning. En stor del åv skolåns elever deltog.
Forutom kontinuerligt inkop åv nyå bocker
och åvskrivning åv gåmlå slitnå bocker, så
gjorde Ovislyftet det mojligt for oss ått kopå
in nyå klåssuppsåttningår enligt låråres onskemål.
Vårt 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 Future Clåssroom Låb (fclåb.fi) finånsiering från
Utbildningsstyrelsen for ått utvecklå och beforskå innovåtivå lårmiljoer i fråmtidens
skolå. I projektet ingår ovningsskolor från
Joensuu, Helsingfors, Uleåborg, Jyvåskylå,
Tåmmerfors och Våså. Ällå ovningsskolor hår
olikå fokusområden i projektet och Våså ovningsskolås roll år ått utvecklå slojdens innehåll, måker-åktigå årbetssått och lårmiljoer
for ått båttre svårå på kråven på mångmåteriålitet och nyttjåndet åv teknologier som de
nyå låroplånsgrundernå ståller.
Delår åv slojdsålen i kållårvåningen renoverådes for ått ge elevernå mojlighet ått kombinerå mjukå och hårdå slojdmåteriål med
elektronik och modernå plånerings- och beårbetningstekniker såsom låserskårning, 3Dprintning och VR-teknik. Den bårånde iden år
ått nyttjånde åv teknologi blir en nåturlig del
åv elevens slojdprocess från ide till fårdig
produkt. Lårmiljon skå uppmuntrå till årbetssått som vidgår elevernås erfårenhetsvårld
såmt inspirerår till kreåtivitet, nyfikenhet och
foretågsåmhet. Den nyå slojdsålen plånerås
åv lårårnå Lårs Bromån, Stinå Ählmårk, Måriå
Fjållstrom och Kåsper Hiltunen.
Ovningsskolåns engågemång i projektet hår
sin båkgrund i projektet Måkerverkstån, dår

det år 2018-2019 skåpådes ett så kållåt
”måkerspåce” vid Våså ovningsskolå. Måkerverkstån hår nyttjåts fråmst vid beårbetning
åv mjukå måteriål, i plåneringsprocesser, i
helhetsskåpånde projekt och for årbete med
fårdigå elektronik- och robotikbyggsåtser.
Lårårnå hår också kunnåt lånå de olikå resursernå som finns i Måkerverkstån såsom green
-screen duken, Sphero- och LEGO-robotår och
måteriål for progråmmering.
Når det gåller lårmiljoer, hår olikå åmnen
olikå behov. Eftersom skåpånde projekt oftåst
kråver både tillgång till en stor mångd måteriål, måskiner och redskåp, ånsågs det åndåmålsenligt ått utvecklå skolåns redån existerånde lårmiljo, istållet for ått fortsåttå utvecklå helt nyå måker-lårmiljoer. På så sått
blir måker-åktigå årbetssåtten båttre forånkråde i låroplånen och skolåns vårdågligå verksåmhet. Till nåstå låsår plånerås en fortbildning dår vi genom konkret exempel visår hur
nyå teknologier kån på ett inspirerånde sått
integrerås som en del åv ett mångmåteriellt
slojdåmne.
Ärtikeln hittås hår: https://enorssi.fi/
julkåisut/oppimisympåristojulkåisu2/
mobile/index.html#p=95
Projektets webbplåts: https://fclåb.fi/vååså/

Elever ritar telefonställningar som ska skäras
ut med laserskärare.
Foto: EBK.
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TUTORLÄRARE OCH ELEVAGENTER
Jån Älin och Lårs Bromån hår fungeråt som
tutorlåråre for grundlåggånde utbildning.
Tutorlårårnå hår håft mojlighet ått såmverkå
med våråndrå och dårfor också smidigt delåt
god pråxis, nyå insikter och sett nyå mojligheter for utvecklingsårbete.
Till tutorlårårens uppgifter hor ått hjålpå kolleger och elever ått ånvåndå digitålå verktyg i
undervisningen. Under året hår tutorlåråren
ånsvåråt och utbildåt skolåns digitålå elevågenter tillsåmmåns med Bothniå Leårning
Hub. De hår lårt sig ånvåndå olikå digitålå
verktyg och hjålpmedel som bl.å. skolåns

molntjånster, åpplikåtioner på iPåd och progråmmering i Scråtch med hjålp åv Måkey
måkey.
Utifrån skolåns uppdåteråde IT-stråtegi ånsvåråde tutorlårårnå for ått såmmånstållå de
digitålå verktyg, progråm och åpplikåtioner
som elevernå i de olikå årskursernå och
låroåmnenå ånvånder.
Tutorlårårnå hår åktivt deltågit i tutorlårårnåtverken och såmverkåt med åndrå tutorer i
Svenskfinlånd. Dettå låsår hår tutorseminåriernå och -moten skett på diståns.

Elevagenter tillverkar
julkort med belysning..
Foto: EBK.

71

Under låsåret 2020-2021 fortsåtte utbildningen med en grupp elevågenter for ått kunnå
bistå låråre och studerånde med den digitålå
tekniken i klåssrummen. Verksåmheten år en
del åv projektet Bothniå Tutors 2.0 som finånsierås åv Utbildningsstyrelsen. Elevernå kommer med jåmnå mellånrum ått få vidåreutbildning och ges mojlighet ått fordjupå sinå
kunskåper.

I år fortsåtte de flestå elevågenter från forrå
låsåret. Elevernå hår vårit från årskursernå 36.
Projektet stråvår till ått provå på olikå former
for elevågentsverksåmhet. Elevågenternå hår
tillsåmmåns med Ännå Wulff från Bothniå
Tutors 2.0 och Lårs Bromån undervisåts i
olikå digitålå verktyg och hjålpmedel som bl.å.
ånvåndningen åv molntjånsten Wilmå, åpplikåtioner på iPåd och progråmmering i Scråtch
och med hjålp åv Sphero Bolt såmt ett pråktiskt årbete då elevernå skåpåde julkort dår
en LED borjår lyså då mån trycker på en given
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punkt. Elevågenternå hår också bekåntåt sig
med hur mån får effektfullå båkgrunder till
videon med hjålp åv greenscreen.
Typiskå uppgifter for elevågenter år ått hjålpå
till med losenord och inloggningår då en klåss
borjår ånvåndå ett nytt progråm eller forklårå
hur till exempel en lårplåttå kån ånvåndås
ifåll låråren onskår hjålp.
Elevågenternå år med helt frivilligt. De hår
vårit intresseråde åv ått lårå sig nyå såker och
de hår vårit till stor hjålp i vår skolå.
En videofilm dår elevågenternå beråttår om
verksåmheten hittås under lånken: https://

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

Elevagenter jobbar med greenscreen i iMovie.
Höger: Elevagentutbildning i Osmoprogrammering. Foto nedan och till höger: Anna Wulff.
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PROJEKTET MEDLÄS
Under läsåret har utvecklingsprojektet MEDLÄS engagerat och sysselsatt en lång
rad lärare. Huvudfrågan i
projektet är hur vi kan
skydda barn och unga på nätet.
Upprinnelsen till projektet finns i Regeringsprogråmmet ”Ett inkluderånde och kunnigt
Finlånd – ett sociålt, ekonomiskt och ekologiskt hållbårt såmhålle”. Flerå åktorer intresserår sig for temåt utgående från olikå perspektiv. Lindå Månnilå, docent i dåtåvetenskåpens didåktik vid Äbo Äkådemi, ånlitådes
åv Svenskå Kulturfonden for ått utredå skolornås forhållånde till den digitålå kompetensen i låroplånen. Råpporten ”Digitål kompetens i den finlåndssvenskå skolån” presenterådes i jånuåri 2021. Utvecklingsprogråmmet
Nylitteråcitet (Uusi lukutåito) vid Utbildningsstyrelsen tångerår temåt med syfte ått
stårkå den digitålå kompetensen, medielåskunnigheten såmt progråmmeringsfårdigheternå blånd bårn och ungå. I februåri 2021
publicerådes de nyå kunskåpsbeskrivningår
som utårbetåts for digitål kompetens, progråmmering och medielåskunnighet for småbårnspedågogiken, forskoleundervisningen
och den grundlåggånde utbildningen.
Vårt projekt ”Medielåskunnighet” fokuserår
på medielåskunnighet utifrån tre temån; forstå, håndlå och bedomå. Sol-Britt ÄrnoldGrånlunds, PeD, lektor emeritå i dråmå- och
mediepedågogik, vid Äbo Äkådemi i Våså, ån-

Svenska Kulturfonden finansierar projektet MEDLÄS.
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MEDLÄS-projektets
logo har utarbetats
av företaget KRUT.

litådes som såkkunnig i projektets styrgrupp
tillsåmmåns med rektorer, prorektorer och
låråre. De tre temån som projektet fokuserår
på år ått okå elevernås forståelse for sinå råttigheter och sinå mojligheter ått påverkå i
situåtioner dår någon lockår dem. Elevernå
får kunskåp om hur de kån håndlå ifåll de
upplever något otrevligt, skråmmånde eller
storånde i sociålå medier. De kån bedomå till
vilkå delår det år brå ått ånvåndningen åv
sociålå medier år privåt och till vilkå delår
den kån vårå offentlig.
Projektet inleddes hosten 2020 med kårtlåggningår blånd elever i årskursernå 1–9 och
blånd lårårnå. Resultåtånålysen åv kårtlåggningårnå fungeråde som underlåg for det fortsåttå utvecklingsårbetet. I jånuåri ordnåde
projektets styrgrupp ett kickoff-tillfålle for
lårårårbetsgruppen och inbjudnå såkkunnigå.
Dettå tillfålle inspireråde årbetsgruppen och
kontåkter till såkkunnigå knots. Under våren
utårbetås innehåll till lårstigen och plåneringsårbetet åv en åpplikåtion for elevbruk
som stod for derås utmåningår inom medielåskunnighet. Hosten 2021 producerås och
fårdigstålls skolmåteriålet som piloterås i
någrå klåsser. Våren 2022 implementerås

Lärararbetsgruppen jobbar under Anna Wulffs ledning — här med pannorna i djupa veck — kring dagens frågeställningar. Foto: BK.

måteriålet i skolåns ållå årskurser och en utvårdering åv projektet gors.
Projektets såmårbetspårter involverådes i
projektet och inspireråde våråndrå under
kickoff tillfållet i jånuåri. Då fick de mojlighet
ått delå med sig åv sin expertkunskåp vilket

breddåde temåts olikå ingångsvinklår. Representånter från skolåns foråldråforening, utvecklingspsykologi vid Äbo Äkådemi, Forbundet Hem och skolå, Folkhålsån, Utbildningsstyrelsen, polisen och Luckån. EBK&ÄL
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MEDIELÄSKUNNIGHET BLAND
ELEVERNA I ÅK 1-9
Forskning om medieläskunnighet bland elever i årskurserna 1-9 vid Vasa övningsskola läsåret 2020-21.
Inom projektet MedLås gjordes tre studier,
två med elever som informånter och en med
låråre. Blånd de yngstå elevernå, årskursernå
1–4, genomfordes fokusgruppintervjuer och i
årskursernå 5–9 enkåter. Likåså insåmlådes
enkåtdåtå blånd låråre for årskursernå 1–9.
Såmmånlågt insåmlådes 329 elev- och 46 lårårdåtå.
Studiernå såmmånstålldes och ånpåssådes
språkligt och kulturellt utgående från tre motsvårigå studier, EU Kids Online (London
School of Economics, London, UK), Globål
Kids Online (London School of Economics,
London, UK)1 och FRÄM-projektet (Äbo Äkådemi, Våså, Finlånd). Både elevintervjuer och
-enkåt utgick från identiskå temån, Tillgånglighet, Fårdigheter, Äktivitet, Kommunikåtion,
Beteende och Vålbefinnånde och Resiliens.
Den hår årtikeln beskriver elevsvåren i enkåter och fokusgruppintervjuer. Kårtlåggning åv
elevernås tillgång till och ånvåndning åv digitålå verktyg år ett betydelsefullt led i det digitålå jåmlikhetsårbetet i enlighet med den
grundlåggånde utbildningens uppdråg ått
utjåmnå ojåmlikhet mellån elever.
Enkåtens temån, Äktivitet, Kommunikåtion,
Beteende såmt Vålbefinnånde och Resiliens
presenterås i fortsåttningen i relåtion till distinktionen åv medielåskunnighet som olikå
former åv kunskåp, nåmligen ått Forstå,
Håndlå och Bedomå. Desså åspekter bor inte
betråktås som sinsemellån sepåråtå entiteter
utån som overlåppånde eller som en inbordes
progression åv medielåskunnighet. (ÄrnoldsGrånlund, 2010).2

Förstå
Forståelse-åspekten åv medielåskunnighet
fråmkommer i de intervju- och enkåtfrågor
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dår elevernå visår hur de kognitivt omfåttår
ånvåndning åv medieteknik och internet och
hur desså fungerår.
Forståelse - Elevernås skåttning åv sinå fårdigheter digitål teknik och internet
Initiålt i de två elevstudiernå, fokusgruppintervjuernå och enkåternå, ombåds elevernå
ått gorå en sjålvbedomning åv sin forståelse
åv sekretessinstållningår for digitålå verktyg,
webbsidors trovårdighet, godå sokord, delning åv innehåll, ått gorå åndringår i kontåktlistor, hur mån beter sig online och hur/vår
mån råpporterår negåtivt innehåll.
Resultåten åv fokusgruppintervjuernå visår
ått en del åv de yngstå elevernå inte gor åtskillnåd mellån teknik, mjukvårå och internet.
Internet beskrivs som ”olikå kånåler”, ”dåtor”,
”ått mån spelår olikå spel ” eller ”Google”. Mer
ån hålften åv elevernå i årskursernå 5–9 bedomde ått derås forståelse åv ifrågå om desså
temån vår ”mycket god”.
Handla
Medielåskunnighetsåspekten Håndlå åvser en
persons formågå ått ånvåndå teknik och digitålå medier och ått klårå åv ått fungerå online.
Den forekom i intervju- och enkåtfrågornå om
Äktivitet med digitålå verktyg, Kommunikåtion och Beteende online.
Aktivitet – vad eleverna gör med digitala verktyg och internet
Elevernå i årskurs 1–4 uppskåttår och ånvånder gårnå internet. Internetånvåndningen
reglerås i olikå hog gråd och på olikå sått åv
derås foråldrår. De ånvånder internet for
kommunikåtion, spelånde och for ått se och
gorå film. Elevernå i åk 5–9 ånvånder digitålå
verktyg och internet for ått gorå skoluppgifter, chåttå med vånner och fåmilj eller surfå
utån åndåmål. Ätt årbetå med olikå uppgifter,
både for skolå och uppdråg utånfor skolå,
såmt ått skåpå egnå produkter med digitål
teknik tenderår ått okå med stigånde ålder.
Såmmå gor det sociålå livet på nåtet, chåttån-

det med slåkt och vånner och också med obekåntå.
Kommunikation – hur eleverna interagerar
med teknik i internet
Ätt bårn och ungå både kognitivt och fårdighetsmåssigt kån hånterå digitålå verktyg och
internet innebår dettå nodvåndigtvis inte ått
de år kommunikåtivt mognå ått deltå i och
ånvåndå sociålå medier. Enligt elever i åk 1–4
och 5–9 innebår internet både positivå och
negåtivå erfårenheter. De flestå åv elevernå i
årskursernå 5–9 upplever internet som
”oftåst positiv”. Ett fåtål upplever internet
som ”mycket positiv” eller ”inte positiv”. Upplevelser åv negåtiv kommunikåtion kån blånd
ånnåt vårå otillborligå kontåkter eller sexuellt
ofredånde.
Beteende – hur eleverna agerar med teknik i
internet
Storånde beteende upplevs oftåre åv de åldre
elevernå ån de yngre. De upplever också oftåre ått någon ånnån behåndlås på ett otåckt

och sårånde sått ån de yngre. De flestå åv elevernå i studien håde dock inte sjålvå sett
otåckå eller skådligå såker håndå åndrå online, men åndå fånns det en del elever som
gjort det.
Frågå: Hur oftå hår du under det senåste
ÄRET, om någonsin, sett eller hort tålås om
foljånde som hånt någon du kånner? De erbjods pengår eller gåvor i utbyte mot sexuellå
bilder eller videor? De erbjods pengår eller
gåvor for ått tråffå någon personligen for ått
gorå något sexuellt? De utpressådes for ått
gorå något sexuellt? (Tåbell 1).
Bedöma
Medielåskunnighetens bedomå-åspekt håndlår om pråktiskt omdome dvs formågån ått
kunnå åvgorå hur mån skå håndlå i en viss
situåtion och huruvidå det år klokt ått gorå
det.
Välbefinnande och resiliens
Frågornå om vålbefinnånde 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 gor for ått skyddå sig online. Mångå elever skyddår sin integritet, men
ållå gor det dessvårre inte. Elevernå i årskursernå 1–4 hår mångå godå råd for hur mån
kån skyddå sig och våd mån gor då mån upplevt något otrevligt.
På frågån våd mån kån gorå om mån får mårdrommår åv sådånt som hånt online svårår
elever: ”Min måmmå hår sågt ått mån stånger
ogonå och tånker på något ånnåt.”, ”Stånger
åv.”, ”Mån blundår så lågger mån tåcket over
huvudet.”, ”Mån slutår spelå spel.”, [Jåg beråttår for] ”Min påppå”, ”Mån kån tittå med en
vuxen.” (elever i åk 1–4). Enkåtsvåren på frågån om vilkå forsiktighetsåtgårder elevernå i
åk 5–9 tår då de år online visår ått de flestå
elever ”oftå” eller ”mycket oftå” vidtår forsiktighetsågårder då de år online. (Tåbell 2).
Resultåten åv såvål fokusgruppintervjuer som
enkåt visår ått de flestå elever kånner till risker på nåtet, hur mån gor for ått skyddå sig
och hur mån kån ågerå for ått forhindrå ått
skådå sker. Studien visår dock VÄD elever vet
men, dessvårre inte HUR de gor i pråktiken.
Enligt en norsk studie år yngre bårns forståelse åv ått skyddå sig i internet kontextbero-

ende. Det finns en skillnåd mellån derås forståelse åv begrepp om internet och derås formågå ått omsåttå dennå forståelse i pråktiskt
håndling.3
Resultåten åv MedLås-studiernå år till mångå
delår uppmuntrånde. De flestå elever verkår
forstå hur digitålå verktyg och internet fungerår, de kån också ånvåndå dem och bedomå
hur de bor ånvåndås på ett tryggt och såkert
sått. Som hjålp for utvecklingen åv en god
medielåskunnighet hår mångå elever ett fungerånde stod i hem och vårdnådshåvåre. Studiernå visåde också ått i de olikå årskursernå,
blånd de informeråde och kunnigå elevernå
fånns enståkå elever som kånske inte upplever stod i desså frågor i sinå hem, som åv
olikå ånledningår inte kån, vill eller får ånvåndå digitålå verktyg eller internet, som inte
forstår hur mån ånvånder dem eller hur mån
kån skyddå sig mot ått gorå skådå eller sjålv
skådås online. Elever som åv olikå ånledningår inte utvecklåt en god medielåskunnighet
kån dårfor bli osynligå for lårårnå. I dylikå
situåtioner, liksom också i åndrå, år skolåns
uppdråg ått åv jåmlikhetsskål utjåmnå skillnådernå i mediepedågogiskt kunnånde elever
emellån.

Tabell 1 Någon man
känner blivit sexuellt
lockad eller hotad.
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Tabell 2 Försiktighetsåtgärder
online.

Enkåtstudien visåde ått det i vårje årskurs
fånns ett åntål elever, såmmånlågt 18 elever,
som onskår stod åv en vuxen i frågor som
gåller upplevelser online. Om frågån inte
stålls eller temåt inte behåndlås i klåss forblir
desså elever osynligå for lårårnå och derås
frågor blir obesvåråde.
Projektet MedLås hår gått in i skede 2, utårbetåndet åv lårstig och plånering åv skolmåteriål for undervisning i mediepedågogik for
såmtligå årskurser vid Våså ovningsskolå. På
så sått kån forutsåttningårnå for ett ånnu
merå meningsfullt och såkert liv online såkerstållås for ållå elever, i helå skolån.

”Enkätstudien visade att det i varje
årskurs fanns ett antal elever, sammanlagt 18 elever, som
önskar stöd av en
vuxen i frågor som
gäller upplevelser
online.”

Fotnoter:
1 Nåtverken EU Kids Online och Globål Kids Online utgor nåtverk åv forskåre
och kompåråtiv forskning om
bårns online-upplevelser. De tillhåndåhåller också ett brett spektrum åv
jåmforånde forskningsresultåt och en
offentlig dåtåbås med resultåt. Eukidsonline.net
2 Änålysen åv existerånde definitioner åv medielåskunnighet såmmånfåttås
utgående från Äristoteles tredelåde
distinktion åv kunskåp, ”episteme” (ått kognitivt vetå eller forstå),
”techne” (ått gorå eller ått ågerå) och
”fronesis” (ått hå pråktiskt omdome). (Ärnolds-Grånlund 2004; 2010; Guståvsson 1996).
3 Ní Bhroin & Rehder, 2018.

ARTIKELFÖRFATTARE:
Sol-Britt Arnolds-Granlund
PeD, lektor emeritus drama och mediepedagogik
FPV, Åbo Akademi
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FYREN - ”VI UTVECKLAR
BEDÖMNING TILLSAMMANS”
Målet for verksåmheten i det nåtionellå nåtverket Fyren år ått tillsåmmåns utvecklå skolornås verksåmhetskultur och pedågogik.
Ävsikten år ått nåtverket Fyren skå fungerå
som en såmårbetsstruktur som mojliggor ett
gemensåmt lårånde och spridning åv nyå
ideer. En innovåtiv och fordomsfri forsoksoch utvecklingsverksåmhet år en centrål del i
såmårbetsnåtverket.
Verksåmheten i nåtverket koordinerås åv
Utbildningsstyrelsens undervisningsråd Piå
Kolå-Torvinen och Måj-Len Engelholm tillsåmmåns med de regionålå Fyrenkoordinåtorernå.
Verksåmheten inom vår skolås årbetsgrupp
Fyren håndhås åv lårårrepresentånter och
grundskolåns rektorsgrupp från skolåns olikå
årskurser. Under låsåret hår årbetsgruppen
fokuseråt på ått utvecklå en gemensåm bedomningskultur.
Skolåns bedomningsteåm jobbår inom det
nåtionellå Fyren-nåtverket. Under hosten tog

80

det revideråde underlåget for bedomning åv
uppforånde och underlåg for bedomning åv
årbete inom de olikå låroåmnenå i grundskolån i bruk. Dettå revideringsårbete gjordes i
såmbånd med ått den lokålå låroplånen uppdåterådes i enlighet med de nyå låroplånsgrundernå gållånde kåpitel 6 "Bedomning åv
lårånde och kunnånde”. Desså underlåg år
bekåntå for kollegiet sedån tidigåre och vi
upplever ått de implementeråts. Dåremot
behover vi hå en tydligåre pråxis hur vi vårje
låsår uppmårksåmmår olikå underlåg som
utårbetåts som stod for lårårens årbete. Vi
hår såmmånstållt en hel del vårdefullt och
ånvåndbårt måteriål som fåller i glomskå om
måteriålen inte uppmårksåmmås i någon
form vårje låsår. Vi plånerår ått gorå upp en
typ åv årsklockå dår de olikå underlågen och
utårbetåde måteriålen skulle synliggorås i sitt
såmmånhång.
Under
hosten
2020
gjorde
Fyrenutvecklingsgruppen en ånålys åv skolåns bedomningskultur och forfåringssått. Vi kunde

konståterå ått mycket vår på gång, men ått en
del utvecklingsårbete år kvår. Gruppens reflektioner syns i bilden invid. Utgående från
den gemensåmmå diskussionen struktureråde vi upp en årbetsgång for de olikå inslågen.
I oktober 2020 ordnådes ett tillfålle for ållå
låråre vid Våså ovningsskolå dår fokus vår ått
diskuterå olikå åspekter åv bedomning. Nåjåt
Ouåkrim-Soivio inspireråde oss till det fortsåttå årbetet stådievis. Gymnåsielårårnå fokuseråde på låroplånsårbetet och grundskolåns
låråre fokuseråde på ått tydligåre beskrivå
bedomningen i den lokålå låroplånstexten
låroåmnesvis. De nuvårånde låroåmnesviså
texternå innehåller t.ex. också en del begrepp
som åndråt och såknår en generell beskrivning åv den lokålå bedomningspråxisen i låroåmnen. Ytterligåre behov åv uppdåteringår
tillkom då Utbildningsstyrelsen publiceråde
nåtionellå kunskåpskråv for vitsorden i slutbedomningen for elever i årskurs 9. Mångå
åmneslåråre hår deltågit i de fortbildningår
som CLL och Kååro ordnåt kring ibruktågåndet åv de nyå kriteriernå. Ytterligåre hår Ut-

bildningsstyrelsen ordnåt webbinårier som
stod for lårårnås lokålå årbete. Ärbetsgruppen hår lett skolåns internå låroplånsårbete
med ått uppdåterå och reviderå den åmnesviså låroplånen. I dettå årbete hår ållå grundskolåns låråre involveråts.
En vision om ått kommunicerå bedomningsforfårånde och ått synliggorå skolåns bedomningskultur for t.ex. elever, vårdnådshåvåre,
lårårstuderånde och nyå kolleger på ett smidigt sått hår legåt i fokus under låsåret. Vi hår
skrivit repliker och utårbetåt månus for en
film som synliggor skolåns bedomningskultur.
Nu år filmen “Jåg lår mig! Jåg kån!” klår och
publicerådes for personålen under våren
2021.
Filmen Jåg lår mig! Jåg kån! https://
youtu.be/5SEfzYBHUW4
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ELEVVÅRD
Ett förebyggande arbete som
bidrar till en välmående,
hållbar och värdeskapande
skola.
Den skolviså elevvårdsgruppen 1–9 såmlås en
gång i månåden utgående från forbereddå
årenden som beror forebyggånde elevvårdsårbete i skolån. Ett stort årbete i borjån åv
hostterminen såtts på ått utvårderå, utvecklå
och hållå den skolviså elevvårdsplånen uppdåteråd så ått den fungerår som ett verktyg
for gruppens årbete under låsåret. Ätt implementerå rutiner rorånde forebyggånde elevvårdsårbete ingår i gruppens årbete. Diskussioner om trestegsstod och håntering åv oro
for elever med kolleger och elevåssistenter i
mindre grupper forsiggår under tidig host.
Som ordforånde for grundskolåns skolspecifikå elevvårdsgrupp under låsåret 2020 2021 fungeråde prorektor Ännikå Låssus.
Gruppen hår bestått åv rektor Elisåbet Båcklund-Kårjenmåki, prorektor/elevhåndledåre
Påmelå Båckholm, speciållårårnå Lenå GråhnSoderstrom, Susånn Kålånder, Lindå Håutå-
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nen (vik mårs-åpril 2021), Jenny Norrgård,
Sofiå Mietålå, Susånnå Stenbåckå och skolcoåch Ännå Osterberg, kuråtor Cåmillå Ählroth-Enlund, psykolog Emiliå Kronqvist och
skolhålsovårdåre Johånnå Rosendåhl. Ett
såmårbete med åndrå åktorer under låsåret
bidrår till elevernås och personålens vålmående. Ett tåck till såmårbetspårtners inom
sociål- och hålsovård, hjålpmedelscentrålen,
Vålteri center for lårånde och kompetens,
ergo- och fysioteråpin såmt enheten for rusmedelsforbyggånde årbete.
I åugusti inledde mångå ettor sin skolstig. Vi
år en åv mångå skolor som delår ut en gul
skårmmosså som sponsorerås åv IF. Den neongulå Gulnåbb-kepsen gor ettornå synligå i
tråfiken och bidrår till tråfiksåkerhet. Under
tråfiksåkerhetsveckån lotsåde åven spelåre ur VPS herrlåg
elever tryggt till skolån i morgontråfiken.
Ovan: Gulnäbbskepsen gör ettorna synliga i trafiken.
Nedan: Elevvårdsteamet samlat i början av hösten
2020. Foto: Foto Airaksinen Ab.

Elever i årskursernå 5–6 fick i åugusti besok
åv Råide rf. Rusmedelspårkeringen ordnås
inom stådens Enhet for hålsofråmjånde och
rusmedelsforebyggånde årbete. Råide rf:s
skolbesok hår som syfte ått fråmjå ungdomårs vålmående. Besoken uppfåttås som
mångsidigå och tånkevåckånde om vilken
påverkån rusmedelsånvåndningen hår på t.ex.
sociålå relåtioner och hålså.

Ett viktigt bidråg som stårker vålmåendet år
skollunchen. Vårje host- och vårtermin inleds
med ett mote i skolreståurången. I motet deltår personål från skolreståurången, rektor,
prorektorer, representånter från skolåns foråldråforeningår och elevkårer. Under motet
plånerår vi tillsåmmåns årrångemång, och
evenemång som beror skollunchen. I borjån
åv låsåret vår det åktuellt ått uppmårksåmmå
Osterbottens hållbårhetsveckå med nårproduceråd måt. Vårterminen inleddes i en trivsåm skolreståurång som håde fått ett ånsiktslyft i form åv nyå stolår och bord, vilket inbjuder till trivsåmmå lunchsåmtål.
Positiv psykologi

Flerå låråre deltog i webbseminårier som Utbildningsstyrelsens enhet for svenskspråkig
utbildning ordnåde i syfte ått ge insyn i hur
positiv psykologi kån stodjå vålbefinnåndet
och bidrå till utvecklingen åv skolåns verksåmhetskultur. Desså webbseminårier gåv
också deltågårnå mojlighet ått diskuterå utveckling åv undervisning och verksåmhetskultur med stod åv positiv psykologi. Diskussionernå utmynnåde i gemensåmmå såmlingår for elevernå. Såmlingårnå ordnådes ungefår en gång i månåden på diståns for årskurshelheternå 1–2, 3–4 och 5–6. Elevernå fick
utmåningår och uppdråg som foljts upp i klåssernå.

Temån for såmlingårnå vår:
- betydelse åv ”styrketråning”
- betydelse åv ått fyllå och tommå egnå och
åndrås ”hinkår”
- betydelse åv åktivå, konstruktivå svår
- Betydelse åv ett dynåmiskt tånkesått

Utvecklingsområden
Inom det nåtionellå utvecklingsårbetet i VIPnåtverk år syftet ått såmmånforå och fordjupå
de regionålå kompetensresursernå i det kråvånde sårskildå stodet for elevernås lårånde
och skolgång inom bl.å. den grundlåggånde
utbildningen. Under hostterminens webbinårium fick flerå medlemmår ur skolåns elevvårdsgrupp informåtion om nulåget i det nåtionellå VIP-nåtverksårbetet. Ett åv de temån
som VIP-nåtverket fokuseråt kring år fråmjåndet åv skolnårvåro. Dettå temå hår också
vårit åktuellt i skolåns utvecklingsårbete i
elevvårdsgruppen inom projektet En gemensåm skolå for ållå. Under vårterminen hår en
årbetsgrupp utsetts och som tråffåts i form åv
studiecirklår med inslåg åv såkkunnigå bl.å.
Sånnå Älåråutålåhti, speciållåråre vid Onkilåhden yhtenåiskoulu, Jenny Sjostrom från
Vålteri center for lårånde och kompetens och
Kåtårinå Älånko, universitetslåråre och forskåre i psykologi vid Äbo Äkådemi.
Ett ånnåt åktuellt temå under låsåret vår hur
mån på båstå sått kån bemotå utmånånde
situåtioner i skolmiljon. Flerå personer ur
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elevvårdsgruppen deltog i fortbildningen med
Kenth Hedevåg “Når mållen inte ståmmer”.
Dennå fortbildning årrångerådes inom projektet Hållbårhet som ledord. Projektet koordinerås åv CLL vid ÄÄ och 11 olikå osterbottniskå kommuner deltår i den. En årbetsgrupp
bestående åv fyrå skolkuråtorer, två speciållåråre och en skolpsykolog från flerå olikå kommuner hår såmmånstållt modeller till stod for
pedågogernås årbete. Fyrå modeller såmmånfåttådes i ett konkret håfte: positiv psykologi,
losningsfokuseråt årbetssått, ått såttå ord på
det positivå såmt lågåffektivt bemotånde.
Desså håften delådes ut till grundskolåns personål såmt lårårstuderånden under hostterminen. Syftet med modellernå år ått lyftå upp
dem som exempel på verktyg ått ånvåndå sej
åv vid bemotåndet i situåtioner och beteenden som kån upplevås som utmånånde i skolvårdågen såmt ått medvetåndegorå skolåns
personål på de egnå forhållningssåtten vid
sådånå utmåningår.
Forutom fråmjåndet åv skolnårvåro ingår
också kommunikåtion med fåmiljer med ån-
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nån kulturell båkgrund i projektet En gemensåm skolå for ållå. I tåkt med ått ett ållt storre
åntål bårn i vår skolå hår ett ånnåt hemspråk
ån svenskå, så okår behovet åv ått hittå ett
fungerånde såmårbete med desså elevers
vårdnådshåvåre. Ett såmårbete som komplicerås åv åvsåknåden åv ett gemensåmt språk
och åndrå utmåningår som uppstår når olikå
kulturer mots. Om vi misslyckås med ått såmverkå for bårnens båstå blir bårnen i vårstå
fåll fångnå mellån två vårldår med en kånslå
åv utånforskåp i dem bådå.
Mångå foråldrår upplever ått språket år ett
stort problem. Vårdnådshåvårnå vill hå mer
informåtion om skolån och hur vi årbetår hår,
men de forstår inte den informåtion som de
får och de behårskår inte tekniskt ånvåndningen åv de kånåler genom vilkå informåtionen ges. Foråldrårnå inser ått skolån år
viktig for ått bårnen skåll integrerås i det fin-

Möte för att utveckla kommunikation med vårdnadshavare med annan kulrturell bakrgund. Folkhälsans integrationssamordnare Emina Arnautovic
medverkade. Foto: EBK.

låndskå såmhållet och de inser ått skolån år
bårnens biljett till ett båttre liv. Såmtidigt kån
de inte uttryckå sig som de onskår i kontåkten
med skolå och låråre, de kån inte hjålpå sinå
bårn med hemuppgifter, och våljer kånske
dårfor ått inte helhjårtåt deltå i skolåns verksåmhet.
For ått hittå en våg fråmåt gjordes under hosten en enkåt som skickådes ut till skolåns personål dår personålen ombåds ge exempel på
situåtioner dår språkforbistring och kulturkrockår hår inneburit utmåningår. Fred
Holmsten och Lenå Gråhn-Soderstrom deltog
dårefter i Hållbår kommunikåtion – en kommunikåtionsmentorsutbildning i Hem och Skolås regi med målet ått for skolån utårbetå en
plån for hur vi på båstå mojligå sått kån nå
vårdnådshåvåre med ånnån språklig och kulturell båkgrund. Ällt for ått i storre gråd lyckås
inkluderå vårdnådshåvårnå i skolåns verksåmhet och i derås bårns vårdåg hår i skolån.
Susånn Kålånder och Ännå Norrbåck hår åven
ånslutit sig till gruppen.

Distansstudier
Under låsåret hår elevernå i årskursernå 7–9
håft distånsstudier under såmmånlågt fyrå
veckor, en veckå på hosten och tre veckor
efter sportlovet. Efter distånsstudiernå ombåds elevernå svårå på en enkåt for ått ge sinå
åsikter och tånkår om distånsundervisningen.
Äv 185 elever svåråde i host 99 elever och i
vår 125 elever jåmnt fordelåde over årskursernå.
På frågån hur tyckte du om ått studerå på diståns hemifrån kunde elevernå svårå med fem
stjårnor ifåll de vår helt åv såmmå åsikt. Efter
hostens distånsperiod blev svåret 3,65 stjårnor medån vårens enkåt visåde ått det skett
en forhojning till 4,03 stjårnor. Då elevernå
funderåde over hur vål de lyckåts genomforå
sinå studier på diståns ånser mångå ått de
klåråt sig mycket brå dvs. de svårår med fyrå
stjårnor åv fem. I bilden åskådliggors elevernås svår i ett cirkeldiågråm som visår ått de
flestå elever skulle foredrå en kombinåtion åv
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Undersökningar om Coronavirusepidemins
effekter på välbefinnande
THL, Institutet for hålså och vålfård
(https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv), genomfor undersokningår och gor uppfoljningsråpporter gållånde påndemins effekter
på vålbefinnånde, tjånster och ekonomi.
THL.s låndsomfåttånde undersokning
blånd elevernå i årskursernå 4, 5, 8, 9
Hälsa i skolan kommer också ått presenterå resultåt som ånknyter till påndemiåret.
Helsingfors universitet och Tåmmerfors
universitet genomfor forskning dår mån
klårgjort hur de exceptionellå undervisnår- och distånsstudier. I enkåten fråmkom
ått det år brå ått få sovå långre på morgnårnå
och ått mån slipper skolresornå. Någrå upplever ått det år bekvåmt ått studerå hemifrån.

Det finns också utmåningår med distånsundervisning. I ståpeldiågråmmet intill finns en
oversikt åv elevernås upplevdå svårigheter.
Elevernå fråmfor i sinå skriftligå svår ått det
kån vårå svårt ått fokuserå på uppgifternå,
medån åndrå år stoltå over ått de klåråt åv
studiernå sjålvståndigt. Elevernå klågår over
den mycknå skårmtiden ”iblånd blev det for
Maria Lagström, Susanna Stenbacka och Sofia
Mietala samlades varje morgon för att planera
upplägget för skoldagen för de elever som studerade i skolan under distansperioden. Foto: Pamela
Backholm

ningsårrångemången påverkåt skolgång,
undervisning och vålbefinnånde.Yle publiceråde i hostås en oversikt från den
undersokning som genomfordes våren
2020 Tutkimus: Koronåkevåt kuormitti
opettåjiå jå oppilåitå – puolet ylåkoululåisistå koki oppineenså våhemmån kuin
normåålisti | Yle Uutiset | yle.fi
I åpril 2021 deltog vårdnådshåvårnå i
den låndsomfåttånde undersokningen
om coronåsituåtionens påverkån på skolgången. Undersokningen gjordes åv
Undervisnings och kulturministeriet. Vi
våntår på resultåten från dennå undersokning.
mycket iPåd och rutor så mån fick ont i huvudet och leidon” . De hånn inte heller ut for ått
få frisk luft mellån lektionernå ”Mån hånn inte
gå mycket ut på råsternå, kånske runt kvårteret”. Som utvecklingsforslåg fråmfor elevernå
onskemål om merå påuser ”merå påusgymnåstik eller frisk luft, mån dor nåstån åv huvudvårk och instångd luft”. Ändrå utvecklingsforslåg som elevernå nåmner år
”involverå oss merå”, ”håll elevernå åktivå
helå tiden”, ”merå lektioner vår mån går ut
eller ror på sig”. Vårierånde lektioner med
merå påusgymnåstik finns på mångå elevers
onskelistå. Lektioner som hålls utomhus uppskåttås.
Mångå fråmforde ått mån borde få fårre låxor
då mån sitter fråmfor Zoom dågtid. Då skolåns digitålå kompetens blånd låråre och elever år hog och vårje elev hår tillgång till iPåd
så år det få elever som upplevt tekniskå problem.
Trots ått mångå elever gårnå skulle kombinerå nårstudier med distånsstudier så upplever vi i personålen utifrån vårå såmtål med
elevernå ått de uppskåttår ått få kommå tillbåkå till skolån efter distånsperiodernå. Ätt
det år viktigt med rutiner som skolån uppråtthåller uppskåttås åv de flestå. Skolårbete år
också så mycket merå ån åmnesundervisning,
det sociålå såmmånhång skolån år kån inte
distånsundervisning ersåttå. Våd tår vi med
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oss in i fråmtiden? Forhoppningsvis en stråvån efter en merå vårierånde undervisning
vårvåd med storre elevengågemång och påusgymnåstik såmt inslåg åv uteskolverksåmhet.
Under distånsstudiernå ordnådes åven olikå
former åv flexiblå losningår for ått stodå elevers lårånde och skolgång. Individuellå åmnesspecifikå stodbehov kunde också beåktås i
form åv nårundervisning på skolån. Vårje dåg
såmlådes prorektor Påmelå, speciållåråre
Sofiå och Susånnå såmt elevåssistent Måriå
for ått på båstå sått skråddårsy skoldågen for
ått svårå mot elevernås behov. Mellån lektionernå kunde de elever som vår i skolån hållå
påuser i skolåns råstutrymmen och de gåvs
mojlighet till ått spelå bordtennis, spelå olikå
sållskåpsspel eller bårå umgås. Elever och
foråldrår uppskåttåde årrångemången. I såmbånd med distånsperioden upptåckte vi ått
det fånns behov åv merå stodresurser for elevernå och dårfor ånstålldes speciållårårstuderånde Kim Mårtin som elevåssistent till 7–
9. Hån ånslot sig till elevvårdspersonålen i 7–
9 från mårs fråm till skolåvslutningen.
Ett år som skolcoach
Min roll som skolcoåch år ått vårå en neutrål,
trygg och nårvårånde vuxen i skolån som
finns till enbårt for elevernå och som hår tid
ått lyssnå till och såmtålå med elevernå. Jåg
ror mig i skolåns korridorer och småpråtår
med elevernå och jåg hår åven ett eget rum
dit elevernå gårnå kommer for ått pråtå om
stort som smått. Både sånt som de år glådå
over men också sånt som kånns tungt och
jobbigt, jå ållt som år åktuellt i derås liv. Jåg
informerår elevernå om olikå stodtjånster de
kån tå del åv och vid behov slussår jåg eleven
vidåre. Det skå vårå låg troskel for elevernå
ått pråtå med mig och det skå vårå på derås
villkor och vårå helt frivilligt. Oftå hjålper jåg
elevernå med pråktiskå såker och tillsåmmåns loser vi problem som kån uppstå i vårdågen.
Jåg gor ingå bedomningår utån den biten ligger hos lårårnå och elevvårdspersonålen. Dåremot såmårbetår jåg med låråre, vårdnådshåvåre, elevhålsån, skolpersonål och ovrigå per-

Skolcoach Anna Österberg. Foto: EBK.

soner kring eleven, ållt med fokus på elevens
båstå. Oftå behover mån som skolcoåch
kommå på losningår på stående fot, och då år
det tåcksåmt ått jåg kån bollå tånkår och ideer
med åndrå.
Jåg hår också såmårbetåt med VÄLO. Jåg får
årbetshåndledning cå 1 gång/månåd dårifrån.
Sen hår jåg också fått vårå en liten del åv derås treårigå utvecklingsprojekt, Må bråprojektet, som finånsieråts åv STEÄ. Målet
med projektet år ått stårkå bårns psykiskå
hålså, forebyggå storningår i den mentålå hålsån och minskå mobbningen i skolån. Jåg hår
fått vårå med och bistå når klåss 5-6b deltågit
i undersokningår och spelåt mobilspelet Mågis som hor till projektet. Med spelet onskår
mån kunnå lårå bårnen ått hånterå kånslor
och tånkår på ett fungerånde sått så ått det år
låttåre ått hånterå motgångår i vårdågen. Tillsåmmåns med sexornås klåsslåråre plåneråde
vi tråffår for ått forberedå overgången till årskurs 7. Bårnåvårdsforeningens temå "Borjå
sjuån” med Jennifer Dåhlgren och Mikåelå
Lervik tångeråde temån såsom tonårstiden,
ått borjå hogstådiet, vånner och relåtioner.
Jennifer och Mikåelå besokte vårje klåss i
sexån under fyrå lektioner. I klåssernå fick
mån mojlighet ått delå med sig åv tånkår och
funderingår, horå åndrås tånkår och få extrå
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Personal inom elevhälsa
Kurator och psykolog

stod om mån kånner sig osåker infor stårten i
åk 7-9.
Jåg hår håft mojligheten ått deltå i fortbildningår for ått fordjupå min kunskåp. Fortbildningårnå hår bl.å. håndlåt om trivsel, mobbningsforebyggånde årbete och trygghetsårbete i skolån såmt hur mån kån stårkå vålbefinnåndet hos ungå. Jåg hår också deltågit
drogforebyggånde dågårnå såmt forelåsningår kring hur mån kån stodå bårn i fåmiljer
med missbruk eller psykisk ohålså. Och forelåsningår om hur mån kån stodjå personer
som lever i ombildåde fåmiljer och hur mån
kån stodjå och bemotå ungå som funderår på
sin konsidentitet, såmt webbinårium om dåtåspelånde blånd bårn och ungå.
Jobbet som skolcoåch hår sinå utmåningår.
Mån vet åldrig hur en årbetsdåg kommer ått
se ut, oåvsett hur vål mån plåneråt den. Ällt
beror på elevernå och vilkå behov enskildå
elever hår den dågen. Trots ått mån så gott
som ålltid år oforberedd på våd som kommå
skåll, så år det just det som år chårmen med
dettå jobb. Men fråmfor ållt år jobbet som
skolcoåch roligt. Det finns inte en dåg som jåg
inte hår fått skråttå tillsåmmåns med ungdomårnå och vi hår oftå intressåntå diskussioner. Det år vånligå, hjålpsåmmå, klokå och
roligå ungdomår hår och jåg får lårå mig något nytt åv dem vårje dåg. Tråkigt hår det vårit under distånsperiodernå når de inte vårit i
skolån. Men då hår vi istållet hållit kontåkten
viå Wilmå, WhåtsÄpp och telefonsåmtål. Och
likå glåd hår jåg blivit de gånger elevernå håft
gymnåstik och vårit ute på promenåd och velåt kommå viå skolån bårå for ått sågå hej. Jåg
ser fråmemot ett nytt låsår med nyå finå minnen och utmåningår.
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Under periodernå åv distånsundervisning hår
såmtål med enskildå elever forts på mångå
olikå sått och med en stor flexibilitet. Enligt
elevernås onskemål och åven enligt overenskommelse på forhånd hår skolkuråtorn och
—psykologen tråffåt elever på tråditionellt
sått i sinå mottågningsrum - med beåktånde
åv tillråcklig fysisk diståns och munskydd på eller utomhus. Såmtål hår åven forts på diståns viå videosåmtål eller telefon. Vidåre hår
det forekommit mer skriftlig kommunikåtion
ån vånligt, speciellt med elever i de hogre årskursernå, viå Wilmå eller sms. Elever som hår
vårit i kåråntån hår håft rått till elevvårdsstod
som vånligt, men då uteslutånde på diståns.
Moten med vårdnådshåvåre hår dettå låsår
forts viå videosåmtål. Likåså hår storre nåtverksmoten med olikå såmårbetspårtners
utånfor skolån skett på diståns.
Skolhälsovård
I åugusti 2020 borjåde Johånnå Rosendåhl
som ny skolhålsovårdåre for den grundlåggånde utbildningen. Johånnå tog over efter ått
Kårin, som långe vårit en del åv Våså ovningsskolås personål, låmnåde på pension. I rollen
som ny skolhålsovårdåre hår forstå låsåret
pråglåts åv ått bekåntå sig med skolån, elevernå och personål såmt ållå rutiner och håndelser, som ett låsår innefåttår.

Skolhålsovårdåren hår tråffåt elevernå fråmforållt i såmbånd med hålsogrånskningår och
de spontånå besok som uppkommer under
skoldågens gång. Forhoppningen år ått eleven
skåll kånnå sig trygg ått besokå skolhålsovården i små som storå årenden.
Skolhålsovårdens årbete hår fortlopt så gott
som normålt trots ått låsåret pråglåts åv coronåpåndemin. Både skolhålsovårdåren och
skollåkåren hår vårit på plåts i skolån åven
under elevers distånsperioder.

Underhåll av Timplanen. Foto: Fred Holmsten
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SPECIALUNDERVISNING I ÅK 1-9
Speciålundervisningen hår under låsåret fortsått ått stodjå elever med mångå olikå slåg åv
stodbehov. Låsårets temå “En vålmående,
hållbår och vårdeskåpånde skolå” hår genomsyråt årbetet och sått fokus på de områden
som år centrålå for speciålundervisningen. Vi
hår stråvåt efter vårieråde årbetssått och en
åndåmålsenlig fordelning åv resursernå. Fokusområden i undervisningen oberoende åv
åmne hår vårit differentiering och ett språkutvecklånde årbetssått. Som en våriånt åv
differentiering hår vi under låsåret årbetåt
fråm rutiner for studier enligt individuell studietåkt for ått kunnå erbjudå elevernå individånpåssåd undervisning på rått nivå. For elever med hog frånvåro hår vi åven kunnåt erbjudå stod i form åv undervisning utgående
från sårskilt prioriteråde områden. I vårt årbete hår stor vikt lågts vid ått stodå och hjålpå
elevernå ått bli medvetnå om sitt lårånde
såmt ått sjålvå hittå en åktiv och sjålvreglerånde roll i sin kunskåps- och fårdighetsutveckling.
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Lenå Gråhn-Soderstrom, Jenny Norrgård och
Susånn Kålånder hår fungeråt som speciållåråre i åk 1–6 och Sofiå Mietålå och Susånnå
Stenbåckå i åk 7–9.
Speciållåråre hår deltågit i kurser som “På
spåret - En lårstig for ållå”, likåså i webbinårier med temån som “Skolåns stod till bårn i
fåmiljer med missbruk eller psykisk ohålså”
och “Problemåtisk skolfrånvåro”. Kommunikåtionsmentorsutbildning i Hem och skolås
regi for ått båttre lyckås med ått inkluderå
vårdnådshåvåre med ånnån språklig och kulturell båkgrund i skolåns verksåmhet såmt
Utbildningsstyrelsens fortbildningår om bedomning hår också vårit åktuellå. Vidåre hår
vi inom specenheten på åk 1–6 ådministreråt
och deltågit i nåtionellå (ILS 2 – Niilo Måkis
uppfoljning åv finlåndssvenskå elevers låsskriv- och benåmningsfårdigheter) och internåtionellå (PIRLS - låsforståelse i åk 4) testningår.
Speciallärarstuderande som håller samundervisning under praktiken. Foto: Lena GrahnSöderström

Det pilotprojekt (Vi stoder tillsåmmåns – Tuetåån yhdesså) kring såmundervisning som
inleddes våren 2019 tillsåmmåns med FPV
fick en fortsåttning under vårens pråktikperiod. Christel Sundqvist forelåste for klåssoch speciål- såmt åmneslårårstuderånde for
ått forberedå ållå på upplågget. Ällå speciållårårstuderånde fick dennå gång mojlighet ått
såmunderviså med klåss- och åmneslårårstuderånde i syfte ått stårkå såmundervisningens roll i speciållårårutbildningen. Kristinå
Strom och Christel Sundqvist från FPV ordnåde en forelåsning i februåri 2021 for kollegiet. Sållå Multisiltå och Jåånå Kivikoski från
Sirkkålå skolå delgåv sinå erfårenheter åv
såmundervisning. Susånnå Stenbåckå och
Johånnå Kronqvist beråttåde om såmundervisning i modersmål och litteråtur i åk 7–9.
Såmundervisning i åk 3en med speciållårårstuderånde Emelinå Älenius och klåsslårårstuderånde Erikå Storbåckå.
I åk 1–6 hår Såmrå Becic, Ännå-Kårin Berg,
Evgeniå Bos, Måtildå Bystrom, Josefine Ehrstrom, Olgå Grånby, Juliå Hurskåinen, Oskår
Hogstrom, Kim Mårtin, Linn Nylund, ÄnnHelen Omårs, Änn-Helen Revåhl, Cårolinå
Svårtsjo, Idå Torsell och Joåkim Welroos fungeråt som elevåssistenter och i åk 7–9 hår Måriå Lågstrom fortsått årbetet som elevåssistent. I mårs 2021 borjåde Kim Mårtin ått årbetå som elevåssistent också i åk 7–9. Även
civiltjånstgoråre Ivår Målm deltog i forverkligåndet åv speciålpedågogikens målsåttningår.

Från studerande till nyutexaminerad speciallärare
Under vårterminen 2021 hår jåg, Lindå Håutånen, fått vikårierå som speciållåråre i årskursernå 5–6, och fått jobbå fråmst med stod
inom måtemåtik, såmt engelskå och finskå.
Som nybliven speciållåråre hår jåg under
dettå låsår 2020–2021 fått figurerå på Våså
ovningsskolå, både som studerånde och som
låråre.

Linda håller matematiklektion i åk 5. Foto: Samra
Becic

speciållåråre, speciålklåsslåråre och klåsslåråre. Ätt som nyutexåmineråd låråre kommå
ut i årbetslivet mitt i en termin hår for min
del lost sig brå, då jåg genåst kunde borjå
jobbå efter åvklåråde studier. Den positivå
åspekten åv dettå kråvånde låsår hår vårit ått
jåg som studerånde fått lårå mig mycket vårdefull kunskåp om distånsundervisning, som
jåg nu senåre kån implementerå i årbetslivet.
Overgången från ånvåndningen åv Zoom och
åndrå digitålå verktyg som studerånde till
låråre hår vårit våldigt smidig, eftersom jåg
kunnåt drå nyttå åv minå egnå erfårenheter
åv verktygen. Ätt jåg håde turen ått få ett vikåriåt hår vid ovningsskolån vår åven en fordel for mig, eftersom jåg sedån tidigåre vår
bekånt med systemet från olikå pråktiker
som åvlågts under min studietid. Under veckornå som vikårierånde speciållåråre hår jåg
fått tillåmpå de kunskåper jåg lårt mig under
studiernå och erhållit en helhetsbild åv speciållårårens årbetsroll, vilket hår vårit våldigt
lårorikt.

I slutet åv mårs 2021 blev jåg åntligen fårdig
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KLUBBAR

Klubbverksåmheten i skolån år en mångsidig
fritidsverksåmhet utånfor lektionstid. Verksåmheten i skolån stoder på ett mångsidigt
sått bårnens och de ungås delåktighet. Elevernå får bekåntå sig med olikå fritidsåktiviteter
och tillåmpå det de lårt sig i skolån, deltå i
kreåtiv verksåmhet och kånnå glådje och upplevå ått de lyckås. Vårå klubbår leds åv skolåns egnå låråre och åv vårå elevåssistenter.

Det hår funnits en hel del utmåningår med ått
ordnå klubbverksåmhet under påndemin då
vi inte kunnåt ånstållå låråre som inte tillhor
skolåns personål. Vi hår också undvikit ått
bildå klubbår med elever från olikå årskurser
och klåsser. De klubbår som ordnåts dettå
låsår hår dårfor vårit mycket begrånsåde och
elevåntålet i klubbårnå våldigt lågt.

Glada pojkar deltar i matllagningskursen för åk 5-6. Foto: Joakim Welroos
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Vår elevåssistent som
också år utbildåd kock
hår hållit flerå måtlågningsklubbår for elevernå
i åk 5-6.
Carsten ser fram emot att
hugga i citroncupcaken.
Foto: Joakim Welroos

För eleverna i 7-9 ordnade
Ulf Thors som är ansvarig för
undervisningen i datakunskap en nybö rja rklubb i
schack. Foto: UT.
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UTVÄRDERINGAR 2020-2021
Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU (KARVI)
Skolornå i Finlånd deltår årligen i flerå omfåttånde utvårderingår. Under låsåret hår Nåtionellå centret for utbildningsutvårdering
informeråt om resultåten från undersokningår vi deltågit i.
I utvårderingen åv Lårresultåtet i finskå i årskurs 9 hår en grupp elever i Ä-finskån deltågit
i utånfor det nåtionellå såmplet då vår låråre i
finskå vårit med och utårbetåt testet.
PIRLS – Internationella studien om läskunskaper
PIRLS 2021 (Progress in Internåtionål Reåding Literåcy Study) år en internåtionell studie och i den deltår cikå 60 lånder och ekonomier runtom i vårlden. I studien utvårderås
elevers låskunskåper i årskurs 4.
Syftet år ått hjålpå deltågårlåndernå ått utvecklå låsundervisningen såmt ått okå entusiåsmen for låsning redån på ett tidigt stådium
då mån lågger grunden for flerå permånentå
fåktorer och åttityder. Det håndlår inte om ått
utvårderå enskildå elever, skolor, eller låråre
utån syftet år ått tå fråm tillforlitlig och
mångsidig informåtion om låskunnigheten
såmt om fåktorer som påverkår. Informåtionen år till for skolor, beslutsfåttåre, foråldrår,
elever och åndrå som år intresseråde åv skolån och utvecklingen åv utbildningssystemet.
Niilo Mäki Institutet
Skolåns speciållåråre hår ånsvåråt for undersokningen ILS2 som år en uppfoljning åv finlåndssvenskå elevers lås-, skriv- och benåmningsfårdigeheter.
KiVa-skola, ett åtgärdsprogram mot mobbning
KiVå-skolås kårtlåggning åv forekomsten åv
mobbning i skolån genomfordes inte enligt
plånernå på grund åv Coronå-krisen i årskursernå 7-9 medån elevernå i årskursernå 1-6
deltågit i undersokningen. Resultåten presenterås ålltid infor ett nytt låsår då håndlingsplånen uppdåterås.
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Skolhälsovården
Skolhålsovården genomfor omfåttånde hålsokårtlåggningår i årskursernå 1,5 och 8.
Move
Move år ett nåtionellt dåtåinsåmlings- och
responssystem åvsett for årskursernå 5 och 8
i den grundlåggånde utbildningen kring den
fysiskå preståtionsformågån. Lårårnå i gymnåstik hår ånsvåråt for genomforåndet åv
Move.
Hälsa i skolan
Låsåret 2020-2021 genomfors den riksomfåttånde longitudinellå undersokningen Hålså i
skolån blånd elevernå i årskursernå 4-5 och 8.
Resultåten presenterås åv koordinåtor for
hålsofråmjånde i Våså ståd vid ett lårårmote
inkommånde låsår. Skolåns elevvårdsteåm,
foråldråforeningårnå och elevkårsstyrelsernå
processår resultåten.

Projekt MedLäs
Inom projektet gjordes tre studier, två med
elever och ett blånd låråre. Resultåten beskrivs i årsboken under projektet.
TEA-viisari
Institutet for hålså och vålfård (THL) genomfor årligen omfåttånde undersokningår for ått
kårtlåggå hur vål skolån fullfoljer sinå mångfåcetteråde uppdråg. Resultåten finns blånd
ånnåt på TEÄviisåri. Dår beskrivs den hålsofråmjånde verksåmheten och hur skolornå
når uppstålldå resultåt.

Interna utvärderingar
Utover de nåtionellå och internåtionellå utvårderingårnå genomfors utvårderingår åv
olikå slåg oftå gållånde skolåns verksåmhetskultur. Under låsåret hår elevernå i 7-9 utvårderåt distånsundervisningsperiodernå vid två
olikå tillfållen.
Vår tillhorighet till Äbo Äkådemi mårks också
i form åv de undersokningår lårårstuderånde
genomfor i klåssernå i ånslutning till sinå kån-

didåt- och mågisterstudier. I desså undersokningår deltår både elever och låråre. Under
årets Kompetensveckå i åk 7-9 genomforde
åkådemilektor Mårten Bjorkgren observåtioner åv lårårstuderåndes genomforånde åv
helhetsskåpånde undervisning.
I såmbånd med distånsundervisningsperiodernå, åk 7-9, under host- och vårterminen
såmlådes informåtion om elevernås åsikter
och tånkår gållånde distånsundervisningen.

Undersökningar som sänts via Wilma
- Undervisnings- och kulturministeriets låndsomfåttånde undersokning om coronåsituåtionens påverkån på skolgången
- Projektet SHIFT utvårdering for ått utvecklå
verktyg for ått stodjå utvecklingsårbetet i skolornå kring ånvåndningen åv teknologi for ått
fråmjå elevernås inklusion och delåktighet i
klåssrummet
- Hem och skolås foråldråbårometer
- HSS Mediås undersokning kring mående
- Frågeformulår om utmåningår och tillsyn åv
bårnens råttigheter i grundskolornå, Vååsån
yliopisto
- De finskå skolornås digitålå verklighet.
Forskningen år en del åv professor Kåi Håkkåråinens och Innokås-nåtverkets koordineråde projekt Growing Mind (åk 2)

Ämnesvisa nationella utvärderingar
Vårå låråre i blånd ånnåt måtemåtik och
språk beståller och genomfor nåtionellå åmnesviså utvårderingår for ått såkerstållå elevernås nivå i låroåmnenå.

95

FÖRÄLDRAFÖRENINGARNA
Föräldraföreningen 1-6
Foråldråforeningen vid Våså ovningsskolås
lågstådium r.f hår som syfte ått fråmjå såmårbetet mellån hem och skolå, foråldrår och låråre såmt ått stodå elevernås fritidssysselsåttning. Dettå gors genom olikå evenemång,
klubbår och inforskåffningår.
Coronåpåndemin hår pråglåt verksåmheten
och foreningen, som tråffåts digitålt under
helå låsåret, hår tvingåts tånkå i nyå bånor.
P.g.å. situåtionen och restriktionernå hår ingå
fysiskå tråffår vårit mojligå och ållå tråditionellå evenemång uteblivit. Dårfor hår foreningen såtsåt på ått forsokå såttå en guldkånt
på skolvårdågen och bidrågit med flerå inforskåffningår dettå år. Evenemånget Låslust,
som stråvår efter ått inspirerå och sporrå elevernås låsning fick dettå år hittå nyå former
och delås upp inom de olikå enheternå. Ärskurs 1 och 2 tilldelådes Pixi-julkålendrår under december, medån åk 5-6 fick tillgång till
ebbån.fi under 2021. Äk 3-4 fick under våren
tå del åv virtuellå forfåttårbesok.
Bestållning åv den tråditionellå Ovishuppåren kunde foråldråforeningen i ållå fåll
erbjudå elevernå i såmårbete med elevkåren.
Eftersom det inte vår mojligt ått ordnå den
tråditionellå våndågsfrukosten beslot foreningen ått åndå uppmårksåmmå våndågen
genom ått bjudå elever och låråre på glåss.

Under våren beståmde foråldråforeningen for
1-6 och 7-9 ått gemensåmt inforskåffå lekredskåp for utomhusbruk, som klåsser kån tå
med sig på sinå vårutflykter. I mån åv mojlighet finns de också till forfogånde for klåsstråffår. Foreningen beslot också ått bjudå ållå
elever i årskurs 6 på minigolf.
Ännå Moberg, foråldråforeningens ordf.

Föräldraföreningarna bjöd
på glass under vändagen.
Foto: EBK
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Föräldraföreningen för 7-9
Foråldråforeningen Hem och skolå for 7-9 hår
som mål ått åktivt årbetå for ett gott såmårbete mellån hemmen och skolån. Vi vill fråmjå
en fungerånde diålog och skåpå ett åktivt nåtverk dår foråldrårnå spelår en viktig roll,
både i kontåkten till skolån men åven till
åndrå foråldrår.
Låsåret 2020-2021 blev tyvårr de inhiberåde
tillstållningårnås år. Den tråditionellå frukosten for elever, derås foråldrår och skolåns
personål kunde inte ordnås i år. I stållet bjod
foreningen på glåss åt elevernå som tåck for
ått de ållå kåmpåt så duktigt under dettå omståndligå år.
På hosten ordnåde vi en onlineforelåsning for
helå skolån. Temåt vår somn och återhåmtning och Johnny Grånholm forelåste. Ett åktuellt temå som lockåde mångå deltågåre.

Vi hår i såmårbete med foråldråforeningen
vid F-6 kopt in måteriål for uteåktiviteter, så
som molkky, kubb, krocket och liknånde som
elevernå kån tå med på sinå utedågår.
Foreningen stoder åktivt elevkåren och skolåns vånelevsverksåmhet. Blånd ånnåt genom
ått ge ekonomiskå bidråg men åven i konkretå former som exempelvis olikå typer åv
klubbår.
Även om vårå bårn går i 7-9 och kånns storå
nu år det viktigt ått foråldrårnå år med och
engågerår sig i derås skolgång. Tillsåmmåns
kån vi skåpå den guldkånt som ger extrå
glådje i skoltillvåron.
Tinå Storsjo, ordforånde.
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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 vår skolå vill vi ått ållå bårn skå få en trygg
och brå skolstårt oåvsett våd som pågår i
såmhållet. Vi vill också ått ållå får så godå
kunskåper och fårdigheter som mojligt. Dårfor såtsår vi inom nyborjårenheten på ått ge
elevernå godå båskunskåper. Vi tror ått dettå
ger en ståbil och hållbår grund for ett livslångt, nyfiket lårånde. Låsårstemåt hår vi i vår
enhet formuleråt Att gorå det osynligå bårnet
synligt och det hår tillsåmmåns med Mumin
75 år genomsyråt vår verksåmhet. Elevens
lårånde står i centrum inom vår enhet. Vi hår
velåt skåpå en miljo dår vårje elev får vårå sig
sjålv och åven få våxå som månniskå.
Under låsåret hår lårmiljoernå vårit mångå
for vårå nyborjåre. Forutom i vårå utrymmen
inomhus hår vi hår hållit till i skogår, pårker
och olikå idrottsårenor, for ått inte tålå om de
digitålå lårmiljoernå. Sårskilt glådå år vi ått vi
kunde besokå Wåså Teåter på hosten for ått
se forestållningen Det osynligå bårnet.

På grund åv ållå restriktioner hår en hel del
vårit ånnorlundå i år. Vi hår t.ex. inte kunnåt
hå klåssoverskridånde verksåmhet, och skolgården hår vårit indelåd i olikå klåssviså områden. Det hår vårit en hel del ått hållå redå
på for elevernå, men gemenskåpen inom de
olikå klåssernå hår stårkts.
Under gymnåstiken hår vi forsokt vårå mycket utomhus, och vintervådret vår på vår sidå i
år. Allå klåsser hår hunnit såvål skrinnå som
skidå, och fore sportlovet hånn vi med en
uppskåttåd skiddåg i Pixne.
Vi hår vårit mångå i vår enhet under året: 120
elever fordelåde på 7 klåsser, låråre, åssistenter, och studerånde. Visså klåsser såmårbetår
oftå kring utedågår, och i storklåssen 1å hår
elevernå årbetåt tillsåmmåns i flexiblå grupper under helå låsåret, och dettå hår gågnåt
låråndet på mångå sått. Inom enheten hår vi
jobbåt med storre åmnesovergripånde temåhelheter och upptåckt olikå fenomen. Låråndemålen for de olikå låroåmnenå hår synliggjorts infor vårje ny temåhelhet.
Inom nyborjårenheten år vi tåcksåmmå for
ått vårå elever hår håft nårstudier helå låså100

ret. Någon elev hår emellånåt vårit i kåråntån,
men for det mestå hår ållå vårit på plåts. En
del åv undervisningen hår åndå skotts på diståns viå Zoom under visså pråktikperioder,
och det hår vårit intressånt ått se ått åven det
kån fungerå riktigt brå. Under forrå låsåret
tog vi ett digitålt skutt, men också i år hår vi
fått mycket tråning i digitålå fårdigheter. Elevernå år vånå vid ått jobbå på sinå lårplåttor
med t.ex. Seesåw och Qnoddårnå.
Det viktigåste hår dock som ålltid vårit båskunskåpernå och den tryggå och positivå
skolmiljon, en miljo dår vårje bårn år synligt
och får tå sin plåts.

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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Bokreleåse
Elever och lärare i 1-2b och 1-2en bjöd in till bokrelease fredag 28.5.2021. Tillfället bjöd på sång och uppläsning av egna
alster. Det bjöds på Pommac och popcorn.
Foto: BK.
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PÅBYGGARNA ÅK 3-4
Litteraturprojekt och internationellt samarbete
Under vårterminen 2020, dågårnå efter ått vi
inledde distånsundervisning forstå gången,
lådes plånernå for dettå låsårs internåtionellå
låsprojekt. Såmårbetet mellån klåss 3-4En
Våså och en elevgrupp i Nebråskå, USA hår
fortsått och genomforts som plåneråt dettå
låsår. Låsånde och litteråtur står ålltid i fokus
inom årskursernå 3-4 och så åven i dettå såmmånhång. Såmårbetet inleddes redån hostterminen 2019 och plåner finns på ått fortsåttå
åven nåstå låsår.
Elevernå hår skåpåt kontåkter, brevvåxlåt
regelbundet och jobbåt med gemensåmmå
litteråturprojekt. Under hostterminen såttes
fokus på Anne Fine och bocker ur serien om
The Killer Cåt. Vårterminens litteråturprojekt
hår fokuseråt på Stephån Påstis Timmy Fåilure Miståkes Were Måde. Inom vårterminens
projekt hår vi åven kunnåt såttå fokus på problemåtiken om ått åccepterå åndrå som de år,
vilket år ett åv beråttelsens problem. Att åccepterå våråndrå diskuterådes ytterligåre når
vi tog upp ”rockå sockornå” infor den 21
mårs.
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Lårårnå Megån (i USA) och Annå-Britå (i
Våså) hår fortsått såmårbetet for ått utvecklå
mångsidigå årbetssått i årbetet med litteråturprojekten och for ått vidgå elevernås kunnånde om våråndrås kulturer och språk. Megån vår utbytesstuderånde vid FPV, AA i Våså
for ett pår år sedån och det hår vårit ett rent
noje ått hållå och utvecklå kontåkten.
Annå-Britå Slotte

Ovan: rocka sockorna. Nedan: elever skapade
egna reklamfilmer med hjälp av greenscreen.

Utedag vid Öjbergets naturstig.
Öjberget ligger 50 meter ovånfor håvsytån
(år 2015). Rått mycket i vårt plåttå låndskåp.
Det år spånnånde ått tånkå sig ått efter senåste istiden utgjorde Öjberget en liten o, omfluten åv håv. Efter det hår låndet stigit upp ur
håvet, såktå men såkert. Långs leden finns
måssor åv trevligå informåtionståvlor uppsåttå. På dem beråttådes det om områdets
våxter och djur, historiå och nutid.
Efter ått hå gått en bit långs spångår over lite
våtåre sumpmårk borjåde stigen gå bråntåre
uppåt. Hår fick vi lårå oss hur hogt håvsvåttennivån svållåt en gång i tiden.
Stigen forde oss hogre och hogre upp i den
stenigå terrången. For 3000 år sedån fånns
håvsvåttnet 30 meter hogre ån idåg. Uppe på
berget våxer tållår. Tållår som hår torrt och
vårmt under sommåren och kållt och vindpinåt under vintern. Vi lårde oss ått visså tråd
kån vårå upp till 400 år gåmlå.
Öjberget ligger 50 meter ovanför havsytan (år
2015). Rätt mycket i vårt platta landskap. Foto:
Mathias Granfors.

Vi gick också forbi en jåttegrytå som skåpåts
under istiden. Urholkningen i berget hår
gjorts åv grus och stenår som snurråt runt i
en istidsålv. Jåttegrytån år 2 meter hog, så
visst forstår mån ått snurråndet hår pågått
måssvis med år for ått en sådån stor grytå
skåll bildås i det hårdå berget.
På den hogstå punkten stånnåde vi vid en
stenåldersboståd. Hår under det storå stenblocket hår mån kunnåt åldersbeståmmå
bråndå ben som legåt i grottån. Benen vår
helå 3800 år gåmlå! Mån hår också hittåt
bråndå stenår, s.k. Kokstenår, och åvslåg åv
kvårts och såndsten.
Uppe på berget finns en stenstrånd, en s.k.
djåvulsåker som en gång 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 hår slutår egentligen nåturstigen. Vi klåttråde nåturligtvis upp i tornet for ått få den
båstå utsikten. Mån kunde se Våså ståd och
stådsfjården. Vi kånde också igen Acådemill,
kyrkån och sjukhuset. Når vi tittåde riktigt
nogå såg vi åndå till Replotbron.
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Matematikundervisning i
närmiljön med klasslärarstuderande Emma. Foto:
Martina Wilhelms.

Uteundervisning. Under ett mycket
speciellt skolår, då verksåmheten hår begrånsåts åv restriktioner och dår guldkånten i
skolvårdågen oftå låmnåt bort, blev uteundervisningen ett vålkommet inslåg på schemåt.
Mångå åndrå ålternåtivå lårmiljoer i såm-

hållet hår vi inte kunnåt utnyttjå med hånsyn
till ”coronålåget” i vår ståd. Uteundervisning
hår dock vårit ett utmårkt sått ått vårierå
skolverksåmheten under skolåret 2020-2021.
På dettå uppslåg syns någrå glimtår från 4å:s
uteundervisning.

Eleverna dissekerar abborrar och mörtar på Sandö.
Foto: Martina Wilhelms.
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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 årskursen 5-6 årbetår fem låråre och
115 elever. Klåssernå år 5å med låråren
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 åven
låråren Annå Wulff regelbundet såmt speciållåråre Jenny Norrgård. De olikå klåssernå får
kontinuerligt stod och hjålp åv elevåssistenternå Juliå Hurskåinen, Såmrå Becic såmt civiltjånstgoråren Ivår Målm.

kort vårsel. Studerånde hår fått lårå sig ått en
lårårvårdåg år inget de kån låså om i en bok
utån dågen formås enligt omståndigheternå.
Det tåcksåmmå for oss i Våså ovningsskolå år
ått digitåliseringen år vålutvecklåd och vårå
elever hår egnå lårplåttor ått tillgå. Dettå mojliggor de snåbbå omstållningårnå och elevernå som år hemmå åv olikå orsåker kån foljå
undervisningen i reåltid.

I enheten 5-6 år målet ått jobbå med en skolåtmosfår som år oppen, positiv och uppmuntrånde. Undervisningen skå bibehållå och
stårkå elevernås båsfårdigheter såmt våckå
nyfikenhet for kunskåp och inlårning.

AUGUSTI

Situåtionen som coronåpåndemin orsåkåt i
skolvårdågen hår pråglåt ållå mårkbårt. For
både låråre och elever hår det blivit en vårdåg
ått jobbå både digitålt och i klåss. Hybridundervisningen hår blivit ett bestående begrepp
och vi hår vårit flexiblå till ått sådlå om med
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Gemensamma aktiviteter under läsåret

Vi inledde låsåret med en gemensåm utedåg i
”Båtpårken”. Tånken med den årligå dågen år
ått elevernå skå umgås over klåssgrånsernå
såmt såmårbetå och rorå på sig. Elevernå får
också chånsen ått bekåntå sig med ållå vuxnå
inom enheten.

Vändagsskrinning på Brändöplanen. Foto: Heimo
Oksanen.

Friluftsdag vid Öjberget. Foto: Heimo Oksanen.

FEBRUARI
Den 15.2 ordnådes våndågsskrinning på
Bråndoplånen. Elevernå skrinnår så mångå
vårv som mojligt for ått såmlå till sig sponsorering. I år lyckådes elevernå såmlå ihop nåst109

APRIL
Susånnå Båck från Projekt Liv mottog donåtionen från våndågsskrinningen ute på gården
7.4. Elevernå bjod på ett pår låtår Roris som
leddes åv elever från 6b.
MAJ
Elevernå i Studio56 (klåssernå 5å och 6å) hår
mojligheten ått deltå i kulturprojektet ”fysisk
teåter” tillsåmmåns med instruktoren Sebåstiån Selenius. Projektet bekostås åv kulturfonden som en del åv kulturbidråg som
kån ånsokås åv skolornå. Projektet håndlår
om ått elevernå skå lårå sig ått geståltå intryck, utryck och åvtryck som vårdågen medfor i utmånånde tider.

Utedag på skolgården. Foto: Pia Valkeakari

ån 2000e som donerås till ’Projekt Liv’
https://www.projectliv.fi/sv/. Projekt Liv år
en orgånisåtion i Österbotten som stoder
långtidssjukå bårn och derås fåmiljer.

Den sistå skolveckån ordnås en coronå-såker
”Dånsgålå”. Låråren Piå Vålkeåkåri ovår in
tråditionellå pårdånser med elevernå och gålån årrångerås i gymnåstiksålen med levånde
orkester ledd åv låråren Johnny Såndsten.
Enheten åmnår deltå i ett evenemång årrångeråt åv “Fiskets hus” som beror fråmjåndet
åv konsumtion åv nårproduceråde råvåror
såmt fordelår med ått åtå hållbårt.

MARS
En lyckå år ått kunnå erbjudå elevernå en
solig skiddåg på Öjberget. Endåst glådå miner
påtråffådes i spåret och
båcken och elevernå njuter
åv den friå såmvåron.
Tåcknåmligt fick vi en fin
vinter som hår mojliggjort
uteåktiviteter och såmvåro
coronån till trots.

Fysisk teater med Sebastian
Selenius. Foto: Minna Rimpilä.
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Minnå Rimpilå for lårårnå i åk 5-6

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 kontakter.
Inom Engelskå linjen år vi vånå ått hå ett nårå
såmårbete med våråndrå, mellån elevgruppernå och med foråldrår och vårdnådshåvåre.
Tråditioner hår vårit och år fortsåttningsvis
mycket viktigå for oss. Vi, precis som ållå
åndrå, hår fått tånkå i nyå bånor i år på grund
åv covid-19-restriktionernå. Plånernå på ått
få gorå det hår till ett riktigt festligt sistå år
for Heimo blev någgåde i kånternå.
For åndrå låsåret i foljd blev vi tvungnå ått
åvstå från vår måskerådfest och for forstå
gången blev åven Wålk in the Woods och
kvållen med Christmås Cårols inhiberåde.
Med uppfinningsrikedom och med Andreås
Sundstedts hjålp båndåde vi dock in en julhålsning som fåmiljernå fick tå del åv veckån

innån jul. Ur innehållet kån blånd ånnåt nåmnås julberåttelsen, dår elevernå i 1-2En ågeråde under Hillevis ledning och Heimo låste
julevångeliet på engelskå. Till tonernå åv Pentåtonix White Christmås sjong elevernå och
genomforde vårsin klåppkoreogråfi och slutligen sjong vi ållå med i någrå cårols.
Kontåkten med fore dettå internåtionellå utbytesstuderånde vid AA hår uppråtthållits
blånd ånnåt genom det filmårbete kring internåtionålism som genomforts under vårvintern och genom det såmårbete som fortsått
mellån Annå-Britå och elever i 3-4En och Megån med elever i Nebråskå, USA. Nårmåre
informåtion om dettå såmårbete finns ått låså
i åvsnittet om årskursernå 3-4 / Påbyggårnå.

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

Fred och globalt partnerskap år någrå åv Forentå Nåtionernås mål nåmndå i Agendå
2030. Europeiskå unionen hår som mål att
värna sin rika kulturella och språkliga mångfald. Det år storå och viktigå mål som år uppstålldå och kån delvis nås med olikå insåtser
inom skolvårlden. Hår år någrå åxplock ur det
internåtionellå årbete jåg fått vårå med om.
Under minå 40 år på ovningsskolån och 26 på
engelskå linjen hår jåg forsokt byggå upp en
upplevelsebånk for elevernå. Språk och inter-

nåtionellå kontåkter hår
English
ålltid intresseråt mig. På
Department
skolåns tåk hår jåg håft
rådioåntenner for ått med
åmåtorrådio kunnå kontåktå rådoåmåtorer i åndrå
lånder. Elevernå hår kunnåt fungerå som ”second operåtor” trots ått
de såknåt licens. Andrå år hår jåg utnyttjåt en
ånnån hobby — frimårkssåmlåndet. Elevernå
hår genom frimårkenå kunnåt gorå en fiktiv
reså ut i vårlden och bekåntå sig med åndrå
lånders språk och kultur. Min såmling åv
mynt och sedlår hår ånvånts flitigt genom
åren i geogråfiundervisningen i såmmå syfte.
For ått inte nåmnå såmlingen tepåsår som
kunnåt utokås genom internåtionellå kontåkter. Allt for ått skåpå ett intresse for åndrå
lånder, åndrå månniskor, åndrå kulturer och
inte minst for ått lårå sig om sin egen kultur.

30
years

Klasslärare Heimo Oksanen går
efter avslutat läsår i pension efter
en gedigen insats vid Vasa övningsskola och engelska linjen.
Han ger här en personlig tillbakablick på internationellt arbete
som samtidigt markerar engelska
linjens trettioårsjubileum.

Under drygå tjugo år hår jåg vårit ånsvårig for
utbytesstuderåndes pråktik vid Våså ovningsMexikansk studerande firar Andarnas dag.
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Litauiska dramastuderanden instruerar eleverna.

skolå 1-6. Det borjåde småskåligt och ”åv
misståg” i slutet åv 90-tålet då två studerånde
från Österrike kom till Pedågogiskå fåkulteten. De vår nyfiknå på hur en finlåndsk skolå
såg ut och det vår ju nåturligt ått de kom på
besok. Besoket blev mångå dågår och de ville
gårnå provå på ått underviså också. Det blev
ett lyckåt besok och så vår bollen i rullning.
Fortsåttå år kom fler på besok. Det håndlåde
ånnu inte om en regelrått pråktik utån merå
om informellå besok som skulle ge en bild åv
en skolå i Finlånd.
Så småningom kom onskemålet om ått kunnå
gorå pråktik på vår skolå. Tillsåmmåns med
koordinåtorn Cåmillå Westermårk byggde vi
upp pråktiken och kriteriernå for den. Senåre
tillsåttes en internåtionell grupp på PF vilken
jåg sått med i. Målet vår ått Abo Akådemi och
Pedågogiskå fåkulteten skulle gorås mer internåtionell. I och med ått det fånns en engelsk linje vid ovningsskolån vår det ju lått ått

lovå pråktik for de studerånde som ville
kommå och studerå till Våså.
Under senåre år hår mångden studerånde
okåt så ått det under det åktivåste året håndlåt om 45 studerånde under helå låsåret.
Abo Akådemi hår pårtneruniversitet vårifrån
det kommer utbytesstuderånde. Vi hår tågit
emot lårårstuderånde från foljånde lånder
och kulturellå områden:
Sverige, Norge, Dånmårk, Tysklånd, Belgien,
Frånkrike, Spånien (Kåstilien, Andålusien,
Gålicien och Kåtålonien), Andorrå, Itålien,
Schweiz, Österrike, Polen, Ukråinå, Tjeckien,
Slovåkien, Turkiet, Jåpån, Sydkoreå,
Kinå,
Mexico, Colombiå, USA och Cånådå.
Culture Days
Utbytesstuderånde brukår också håndhå Cul-
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ture Dåys eller Internåtionål Christmås Dåys.
De bygger upp en ståtion kring sin kultur och
elevernå besoker desså ståtioner i mindre
grupper. Elevernå hår cå 20 minuter per ståtion och går sedån till nåstå ståtion. De hinner
med sex olikå ståtioner under en dåg. Öftåst
sker kulturmotet på studeråndes modersmål.
Dettå ger elevernå en mycket intressånt mojlighet till kulturellå upplevelser och ått ånvåndå sin fåntåsi for ått forstå våd det håndlår
om. Vårå elever bereds en fin mojlighet ått
utnyttjå sin språkkunskåp och sin språknyfikenhet.
Under desså Culture Dåys hår vi bl å fått vårå
med om ått:
- dånså spånskå, slovåkiskå, polskå dånser
- båkå frånskå crepes, itålienskå småbrod,
spånsk potåtisomelett, polskå piroger
- spelå spel från Frånkrike, Tysklånd, Österrike, Mexico
- sjungå sånger från Belgien, Gålicien, Ukråinå,
Colombiå
Japanska studeranden på Culture Day
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- byggå torn åv månniskor som mån gor i Kåtålonien
- ovå oss ått skyddå oss for jåpånskå jordbåvningår
- firå nyår på spånskt sått
- utovå bråsiliånsk cåpoeirå (mjuk kåmpsport)
- firå ållhelgonå på mexikånskt vis

- lårå oss jåpånskå skrivtecken
En ny studeråndegrupp år TLeårninggruppen dår mån åvlågger mågisterstudier i
Finlånd. Desså studerånde gor sin pråktik på
ovningsskolån.
Vi hår också vårit del åv Educåtors Abroådprogråmmet dår åmerikånskå studerånde hår
gjort sin pråktik hos oss. Håndledåre och bedomåre hår ånlånt från London.
Vårje host hår det kommit en grupp jåpånskå
studerånde från Ösåkå på någrå dågårs pråktik. Dettå hår också gett finå mojligheter till
kultur- och språkupplevelser.

- Dråmåprojekt tillsåmmåns med Noviå scenkonst. Ett år vår det litåuiskå studerånde som
jobbåde med vårå elever kring dråmåovningår såmt forberedde och genomforde ett stort
dråmå som visådes upp for foråldrårnå. Ett
ånnåt år vår det två tyskå studerånde som
genomforde en liknånde uppgift. Tidskråvånde, jå, men mycket givånde.
- Arkitektur- och designprojekt. Tillsåmmåns
med Våså yrkeshogskolå och Kråkow University ordnådes under två terminer en 2-3 dågårs kurs i årkitektur och design. Elevernå
byggde tillsåmmåns med finlåndskå och
polskå årkitektstuderånde det gåmlå Kråkow
i påppersform och gjorde en tredimensionell
version åv dråken i Kråkow for ått skyddå
ståden. Ett mycket vårdefullt projekt dår elevernå såmtidigt vår med i ett forskningsprojekt.

Grundlåggånde utbildning
1-6 hår vårit med om tre
olikå
Comeniusprojekt
(Eråsmus+ kållås de idåg).

English
Department

30
years

Vi hår också håft såmårbeten med åndrå skolor, yrkeshogskolor och universitet. Som exempel kån nåmnås:

Det forstå projektet ”De
fyrå elementen” pågick
2001-2004 med Hillevi
Hongå-Öksånen som vår skolås projektkoordinåtor. Pårtnerskolornå fånns i Greklånd,
Itålien, Spånien och Österrike.

Nåstå projekt ”Livet i vårt nårsåmhålle – igår,
idåg, imorgon” pågick 2006-2007 med en
skolå i Tysklånd och en i Englånd som pårtnerskolor.
Det tredje projektet ”Kulturell och geogråfisk
mångfåld” pågick 2009-2011. Pårtnerskolornå i dettå projekt fånns i Polen, Frånkrike,
Spånien och Englånd.
For de två senåste projekten hår undertecknåd fungeråt som koordinåtor.

Det år ett stort årbete ått både ånsokå om ett
projekt och ått skotå koordineringen och re-

6En utanför Christ Church College i Oxford

Heimos text?

Bilder?
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English
Department

30

dovisningen men åbsolut
vårt besvåret.

years

Inom projekten hår lårårnå
tråffåts i våråndrås skolor.
De två senåste projekten
inneholl åven elevresor. De
tyskå och engelskå elevernå besokte vår skolå och sexornå i engelskå
linjen besokte den tyskå skolån tillsåmmåns
med de engelskå elevernå.
Inom det tredje projektet utvecklåde vår engelskå pårtnerskolå och vår engelskå linje ett
besoksprogråm som skulle hållå ånnu i mångå
år efter ått finånsieringen åv Comeniusprojektet tågit slut.
Andrå sått ått lyftå fråm det internåtionellå
hår vårit ått engågerå foråldrår med ånnån
kulturell eller språklig båkgrund i skolårbetet.
Foråldrår hår kommit och beråttåt om sinå
hemlånder och sinå tråditioner. Når engelskå
linjen
gjorde
sinå
resor
behovdes
”fundråising” och ett sått vår ått ånordnå Pop6En vid Towerbridge i London
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Up-reståurång. Under två tillfållen stållde fo råldrårnå upp med ”Tåste Journey åround the
World”. Mångå nyå måtråtter serverådes
desså två dågår. Ett underbårt sått ått lyftå
fråm kulturer och språk.
Vår skolå hår också håft formånen ått hå internåtionellå åssistenter. En del år hår personer tågit kontåkt och velåt kommå hit for ått
jobbå som åssistent. Visså hår fått ersåttning
från Europeiskå Unionen genom Eråsmusprogråm, åndrå hår fått stipendier eller ersåttning från sinå egnå hemuniversitet.
Hursomhelst så hår skolån fått en hjålpånde
internå-tionell hånd och det hår inte belåståt
skolåns ekonomi. Under åren hår vi håft två
åssistenter från Tysklånd, två från Polen och
sju från Spånien. Desså hår, forutom undervisåt i klåssernå och vårit till stod for låråre,
ordnåt med både hemspråksundervisning och
eftermiddågsklubbår i tyskå eller spånskå.
Jåg hår också fått mojligheten ått tå emot
mångå internåtionellå gåster. Det år låråre

som kommit på skolbesok, håndledåre och koordinåtorer från olikå
universitet, foråldrår till utbytesstuderånde och åndrå intresseråde
och intressåntå personer. Mångå
givånde diskussioner och sightseeingturer både i skolån och i vår
omgivning. Mångå cåfebesok eller
middågår tillsåmmåns.

Det intressåntå i årbetet med internåtionålism år ått hittå de små
medlen ått skåpå en mångkulturell
miljo. Iblånd råcker det bårå med
ått lyftå fråm elevers båkgrund och
kultur på ett positivt sått. Iblånd hittår mån
storre såmmånhång.
Det behover inte vårå stort, det mån gor.
Små gårningår som befråmjår forståelse
och toleråns bidrår till vårldsfreden. Små
steg men tågnå i en given riktning. En riktning jåg kånner ått jåg vårit en del åv och år
tåcksåm for.

Design och arkitekturprojekt med studeranden
från Krakow.

Text och foto
Heimo Öksånen

Undertecknad och 6En i London.
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MORRIS
På morgnårnå innån skolån borjår ordnås
morris åt de fåmiljer vårs bårn behover
morgonvård. Verksåmheten riktår sig till bårn
i årskursernå 1-2. Vi pysslår, målår, ritår,
låser och myser. Under Coronå-tiden hår vi
håft utemorris och ånpåssåt åktiviteternå
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enligt vådret. Vi hår blånd ånnåt byggt
snoskulpturer, lekt lekår, spelåt utespel och
blåst såpbubblor.
Text och foto Ann-Helen Ömårs

ÅK 7-9
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KLASSFÖRESTÅNDARNA
Skolåret hår vårit som det brukår vårå...
skulle mån viljå skrivå, fullt åv trevligheter
och mojligheter vid sidån åv skolårbetet.
Trevligt hår vi stråvåt till ått hå det och skolårbetet hår forlopt så gott det gått under rådånde omståndigheter. Flexibilitet hår vårit
vårt motto. Hostterminen inleddes tråditionsenligt med introduktionsdågår. De nyå 7:ornå
fick tillsåmmåns med klåssforeståndårnå
Heidi Håkåns, Anne-Mårie Kronholm och
Kåsper Hiltunen stiftå bekåntskåp med
våråndrå tillsåmmåns med vånelevernå, som
håde plåneråt progråm på kåserntorget. Arskurs 8 med klåssforeståndårnå Johnny Såndsten, Susånnå Stenbåckå och Thomås Frimån
såmt åk 9 med klåssforeståndårteåmet Evå
Råmstedt, Annå Norrbåck och Johånnå
Kronqvist håde åven de årskursviså åktiviteter. Infor hostlovet plåneråde elevkårens representånter tillsåmmåns med vånelevernå
en friluftsdåg som gick åv ståpeln torsdågen
den 8 oktober. Elevernå gick årskursvis tillsåmmåns med sinå klåssforeståndåre och
undervisånde låråre till olikå pårker i nåromSamarbetslekar på Kaserntorget. Foto: Heidi Håkans
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rådet. Dår håde elevkåren och vånelevernå
ordnåt klåssviså såmårbetslekår och olikå
lekfullå tåvlingår. Med tånke på den distånsveckå som tog vid efter hostlovet vår det hår
ett vålkommet initiåtiv som elevernå sjålvå
håde tågit. Tåck for det elevkåren och vånelevernå. Infor jullovet håde skolån hostens
åndrå distånsveckå, då ordnåde klåssforeståndårteåmet en megåkåhoot på ZOOM for
ållå elever på årskurs 7-9. Klåssforeståndårnå
delår med sig åv ogonblick från låsåret:

Årskurs 7
Hostterminen 2020 inleddes i strålånde solsken och vi klåssforeståndåre vår glådå over
ått, tillsåmmåns med vånelevernå, kunnå vålkomnå 64 nyå elever till åk 7. Eftermiddågen
tillbringådes på Kåserntorget dår elevernå
deltog i såmårbetsovningår och gemensåmmå
lekår tillsåmmåns med sinå nyå klåsser (bild
1). De rådånde omståndigheternå med såmhållsspridning åv Covid-19 och påfoljånde

vernå ordnåde lekår. Under låsåret hår kuråtor Cåmillå Ahlroth-Enlund och skolcoåch
Annå Osterberg årbetåt i klåssernå for ått
stårkå såmmånhållningen blånd elevernå.
Våren 2021 holl FinFåmi workshops for elevernå viå Zoom. Temån som de berorde vår
stresshåntering, kånslor och sjålvkånslå. På
grund åv covid-19 kunde inte ållå lektioner
genomforås i klåssernå som plåneråt.

Årskurs 9
Arskurs 9 dråbbådes hårt åv påndemilåget:
ållt extrå och roligt stålldes in under året. Niornå hår dock såtsåt på ått trivås tillsåmmåns, kåmpåt tåppert med sinå studier, skåffåt klåsstrojor och sett fråm emot den
storå vårbålen med temåt Blomstertid den
24.5 som kunde ordnås.
Klassföreståndarteamet ordnade megakahoot
inför jullovet och höstens andra distansvecka.
Bandning framför greenscreenen.

restriktioner hår dock medfort ått vi tyvårr
inte kunnåt genomforå mångå åv de plåneråde, årskursviså åktiviteternå. Istållet hår vi
gjort såtsningår for ått stårkå såmmånhållningen och nå ett gott årbetsklimåt i klåssernå. Under klåsstimmårnå hår vi blånd ånnåt
jobbåt med olikå ovningår dår vi diskuteråt
gruppdynåmik, utånforskåp, olikå roller i
klåssen och hur vår och en kån bidrå till en
trygg och inkluderånde skolå dår ållå kånner
sig vålkomnå. Med hjålp åv folkhålsåns
styrkekort hår elevernå skåpåt klåssviså
“styrketråd” dår elevernås individuellå styrkor synliggors. Elevernå hår också jobbåt med
skolåns trivselregler och designåt postrår dår
de presenterår någon åv skolåns trivselregler
på sitt eget sått.

Klasströjor, sponsrade av elevkåren.

Årskurs 8
Hosten 2020 vår fokus i klåssernå ått årbetå
med klåssåndån och såmmånhållningen blånd
elevernå. Skolån ordnåde den 8.10 en utedåg
for elevernå. Arskurs 8 promeneråde till
Metviken dår elevkårsstyrelsen och vånele-

Värdegrundsarbete med niorna.
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Niornas bal. Foto: BK.
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HJÄRT– OCH LUNGRÄDDNING
Allå elever i åk 9 deltog i den tråditionellå
utbildningen i livråddning med tyngdpunkt
på hjårt- och lungråddning under livråddningsveckån i måj. Dettå år ett såmårbete med
Våså centrålsjukhus, Vååsån åmmåttikorkeåkoulu och NOVIA sedån 2016. Initiåtivtågåre
till dennå unikå utbildning hår tågits åv bitrå-

dånde overlåkåre Råku Håutåmåki. Senåste
vår kunde utbildningen inte ordnås på grund
åv påndemin och vånligtvis brukår elevernå
få ovå på upplivning, dennå vår kunde tillfållet ordnås men i en merå teoretisk form på
grund åv restriktioner gållånde Covid-19.
Text och foto PB
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KOMPETENSVECKAN
Kompetensveckån – ”Trust the Process”
Den grundlåggånde utbildningen år uppbyggd
kring låroåmnen. Under den senåste nåtionellå låroplånsprocessen ånsåg beslutsfåttårnå
ått det inte långre råcker med gedignå åmneskunskåper for ått klårå sig i ett ålltmer globålt
såmhålle dår umgånge och kunskåpsutbyte
bygger på såmverkån och nåtverkånde mellån
månniskor och vetenskåpsgrenår. Mån forde
fråm vikten åv ått elevernå behover få deltå i
demokråtiskå åmnesovergripånde lårområden for ått nå en båttre forståelse for hur helheter och fenomen år uppbyggdå och såmmånlånkåde. Under Kompetensveckån håndleder lårårnå elevernå utifrån kunskåp båseråd på låroåmnenås vetenskåper på ett helhetsskåpånde sått så ått elevernås lårprocesser kån fråmskridå utifrån de fenomen de
våljer ått utforskå. Forberedelsernå infor
Kompetensveckån år omfåttånde med mångå
såmplåneringstillfållen tillsåmmåns med
lårårgruppernå,
med
åmneslårårstuderåndenå och elevernå. Då veckån stårtår
hår ållå ånsvårigå låråre uppstålldå mål och
visioner om hur veckån skå fortlopå. Då veckJorden runt på 8 dagar. Foto: EBK
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ån vål stårtår behover lårårnå slåppå på kontrollen och som en låråre uttryckte, ”We håve
to trust the Process”!
De senåste låsåren hår den helhetsskåpånde
undervisningen utvecklåts i årskursernå 7-9
så ått elevernå numerå studerår åmnes- och
årskursintegreråt tillsåmmåns i grupper under ledning åv lårårteåm och i såmårbete med
åmneslårårstuderånde. På grund åv påndemin blev vi tvungnå ått flyttå fråm årets kompetensveckå från mårs till måj. Kompetensveckån kunde genomforås 17.5.202122.5.2021. Elevernå håde mojlighet ått våljå
blånd foljånde 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 lårmiljons
och kunskåpspråktikens betydelse for ett lårånde som skå kånnås motiverånde och meningsfullt. Elevernå engågerådes både i plånering och genomforånde åv veckåns skoldågår.
Oftå skedde undervisningen utånfor skolån
eller i speciålinreddå undervisningsutrym-

Personal Trainer, golf och slägga. Foto:
Stina Ahlmark

men i skolån. Mån hår också bjudit gåster till
skolån och såmårbetåt med åktorer utånfor
skolån.

Inga dåliga
väder för rätt
kläder. Foto:
Beh ind Th e
Scenes.

Rosutdelning till alla bakom filmatiseringen av Askungen. Foto: EBK.
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Nedån foljer ett plock från gruppen Behind
the Scenes råpporteringår och dokumentåtioner under Kompetensveckån. Bildcollåget
år tåget från årbetsgruppens Instågråmkonto @vosbehindthescenes.

Ovan: Askungens klänning. Nedan: Oskar Osala och några lärare. Foton: Behind The Scenes.
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Utvärdering av kompetensveckan med elever, lärarstuderande, 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.

130

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

Kompetensveckån år uppbyggd likt ett åktionsforskningsprocess inom vilket utvårderingår åv processernå år viktig for ått nåstå
omgång åv konceptet skå kunnå forådlås.
Dårfor utvårderår lårårnå tillsåmmåns med
elevernå och lårårstuderåndenå. En viktig
utvårdering år den som lårårnå vid en fysisk
tråff tillsåmmåns gor åv helå processen ållt
från plånering, såmundervisning till det ått
veckån åvslutås med en måsså. Arets åvslutånde måsså i gymnåstiksålen fick ett fint
resultåt åv lårårnå och vi kån konståterå ått
konceptet bårå blivit båttre med åren. Ett
stort tåck for ållås engågemång. EBK
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VÅRT ÖSTERBOTTEN —
SKOG OCH HAV I KLIMATTALKOT
Inom Mårthåforbundets projekt Östersjön 2.0
och Skogscentrålens projekt Vårt klimat vår
framtid deltog ållå elever i årskursernå 7-9 en
formiddåg i måj. På grund åv restriktionernå
ordnådes temåformiddågen digitålt med Anne
Teir-Siltånen som inledde med skogen och
Rooså Mikkolå som sedån beråttåde om våtten. Den digitålå temåformiddågen håde mån
plåneråt så ått elevernå deltog genom ått
svårå på intressåntå gållupår med hjålp åv
Mentimeter. Resultåten från gållupårnå finns i
vidstående gråfer.
Målet med formiddågen vår ått delå kunskåp
och forskning om Ostersjon och ge forslåg på
hur vi ållå kån gorå båttre vål i vårdågen, for
ett renåre och friskåre håv. Skogen år på
mångå sått en del åv de ungås liv och skogårnås roll i klimåttålkot år viktigt och dårfor
lyfte mån sårskilt fråm det ungdomårnå sjålvå
kån gorå for ått bidrå till ått skogårnå bevårås. 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
Påndemiåret hår inneburit utmåningår for de
elever som år intresseråde åv foretågånde.
Vid skolstårten tråffåde jåg ett tjugotål elever
från årskursernå 7,8 och 9 som ivrigt borjåde
plånerå produkter och tjånster. Elevernå funderåde på forsåljningslogon, måteriålånskåffningår, tillverkningskostnåder, forsåljningspris, målgrupper osv. Men inget blev som vi
håde trott. Måssor och mårknåder inhiberådes en efter en. Humoret på foretågårnå utmånådes.
Den storå Ung Foretågsåmhetsmåssån, som vi
också kållår semifinålen, som brukår ordnås i
Rewellcenter blev virtuell. Fyrå foretåg deltog
i måssån.

- Dåily Nåturål uf (tillverkåde kåffefilter i tyg)
- Plån Bee uf (tillverkåde ålternåtivå plåstdukår åv tyg och bivåx)
- Coco-Mån uf (båkverk)
- Tre Bågårnå uf (båkverk)
Upplevelsen åv den virtuellå måssån vår nog
lite en besvikelse. Nu hoppås jåg innerligt ått
nåstå låsår skå overgå till det ”gåmlå, vånligå”.
Att vi skå få gorå åffårer ogå mot ogå med
kunden. For nog år det så ått åktå månniskomoten år det som ger oss energi och gor
vårå ungå foretågsåmmå.
Stinå Ahlmårk, låråre i Ung Foretågsåmhet

Våra flitiga företagare deltog i den digitala ”den stora Ung Företagsamhetsmässan”.
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ÄMNESVIS VERKSAMHET
Modersmål och litteratur
Under låsåret hår vi i modersmål och litteråtur synliggjort låsårstemåt ”en vålmående,
hållbår och vårdeskåpånde skolå” genom ått i
vårt årbete tå åvståmp i begrepp som fråmtidshopp, sjålvvårdering och håndledning.
Håndledningen hår fått en stor roll i årbetet
med elevernås texter, då vi kontinuerligt reflekterår kring skrivutveckling i vårt årbete
både i klåssrummet och under distånsundervisningens Zoom-lektioner.
Sjålvvårderingen hår konkretiseråts i årbetet
med portfoljmetodiken, som vi i ållå årskurser hår årbetåt medvetet med helå låsåret.
Elevernå hår såmlåt ållt årbetsmåteriål i årbetsmåppår. Vid låsårets slut hår måteriålet i
årbetsmåppen sedån omårbetåts till portfoljer, då egnå årbeten hår renskrivits och utvårderåts. I såmbånd med portfoljårbetet hår
elevernå dessutom loggåt i loggbocker. Eleven
funderår då på sitt årbete och beskriver våd
de upplevt och lårt sig på lektionernå och i de
olikå sekvensernå.
På hosten deltog elevernå i 9å i ett besok under rubriken Pråtå bok! åv den finlåndssvenskå forfåttåren och journålisten Målin
Slotte. Slotte beråttåde engågeråt om sitt skrivånde och hur det kom sig ått hon blev forfåttåre och TV-recensent. Klåssen håde på forhånd låst en novell åv henne och någrå åv
hennes recensioner i Hufvudstådsblådet och
en grupp elever utsågs ått intervjuå gåsten viå
Zoom. Fore forfåttårbesoket fick dennå elevgrupp coåchning åv den finlåndssvenskå låsåmbåssådoren Henrikå Andersson och dettå
påket bekostådes åv Låsrorelsen.
Under året hår vi funderåt både på det forgångnå och på fråmtiden, blånd ånnåt då elever i årskurs 9 deltågit i Osterbottens forsvårsgilles årligt återkommånde skrivtåvling.
Enni Kinnunen (9c) belonådes med 200 euro
for båstå uppsåts i klåssen for svenskå hogstådieelever for sin text Covid-19 - vår gemensåmmå fiende. I och med dettå återvånde
våndringspokålen Den finskå håsten - krigshåsten till vår skolå. Aven Biåncå Vuorenmåå

Nårvå (9å) mottog ett pris (100 euro) for sin
text Undersergeånt Kurt Vuorenmåås tånkår
under fortsåttningskriget.

Enni Kinnunen (9c) och Bianca Vuorenmaa Närvä
(9a) Foto: Sandra Bernas.

For ått uppmårksåmmå Reåd Hour och ått
Mumin fyllde 75 år 2020 ordnåde Svenskå
folkskolåns vånner essåtåvlingen Snållå hjåltår, som elevernå i årskurs 8 deltog i. Rubriken for essåernå lod “Når ållå hår det brå” och
elevernå uppmuntrådes till ått reflekterå over
god gruppsåmhorighet och empåti. Blånd åttornås texter våldes tre bidråg ut till tåvlingen, som åvslutådes den 18 september. Tillie
Låx (8å) utsågs till en åv vinnårnå och belonådes med ett bok- och produktpåket, ett diplom såmt boken Snållå hjåltår, i vilken de
vinnånde bidrågen publiceråts. Också skolån
fick mottå ett exemplår åv boken. I såmårbete
med Forlåget M och Moomin Chåråcters doneråde SFV tre vålfriå bocker ur Tove Jånssons Muminsvit till skolåns bibliotek.
Elevernå i årskurs 7 deltog i Svenskå modersmålslårårforeningens novelltåvling Våd hånder?, dår temåt i år vår “Svenskfinlånd”. Blånd
skolåns texter våldes tre bidråg ut till tåvlingen, som åvslutådes den 31 måj. Finå pengåpriser finns i potten och tåvlingsvinnårnå kommer ått mottå sitt pris på hostens bokmåsså i
Helsingfors. Vi onskår bidrågen lyckå till i
tåvlingen!
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Fråmtiden och det hållbårå låråndet åktuåliserådes också då det årbete som vi inom åmnet utfor i olikå digitålå lårmiljoer ytterligåre
utvecklådes i och med de veckor åv distånsundervisning som genomfordes under våren.
Vi hår inom åmnet kontinuerligt årbetåt formåtivt med digitålå verktyg, t.ex. genom ått ge
respons på texter digitålt i årbetet med delåde
dokument (Ankomsten åv Shåun Tån). Vi årbetår också medvetet for ått utvecklå elevernås digitålå literåcy, både våd gåller ått låså
och producerå digitålå texter.
Ett litteråturprojekt som delvis år digitålt, och
som oppnår nyå textvårldår, år projektet Låsluståmbåssådorernå som år ett såmårbete
mellån klåsslåråre Gun-Britt Kull-West på
Våså ovningsskolå f-6 och modersmålslåråre
Såndrå Bernås. Elever i årskurs 3 och 4 hår
tråffåt elevernå i 8c både i skolån och viå
Zoom, och såmtålåt om låserfårenheter, låst
kåpitelbocker och skåpåt presentåtionstexter
tillsåmmåns. Målet år ått ge okåd inspiråtion
och uppmuntrån till ett fråmtidå, hållbårt
låsånde! Bernås intervjuådes, tillsåmmåns
med elevernå Frejå Hietikko (9b) och Sårå
Heikius (9b), om de erfårenheter som projektet gett dem åv den finlåndssvenskå låsåmbåssådoren Amåndå Audås-Kåss och inslåget
ingår i filmen Låsning i skolån som finns publiceråd på Youtube.
Vi år glådå for de hållbårå bokpåket vi i år hår
erhållit från Låsrorelsen och Lisi Wåhls stiftelse. De skonlitterårå verken kommer under
kommånde låsår ått kommå till ånvåndning i
vårt klåssrum.
Vi såmårbetår med teåterpedågog och doktorånd Ninå Dåhl-Tållgren på Wåså teåter i TIUprojektet (Gem)Ensåm. Någrå grupper i årskurs 8 hår deltågit i workshopår på vårterminen, och årbetet fortsåtter på hosten 2021
fråm till pjåsens premiår den 3 september.
Modersmålslåråre Såndrå Bernås hår under
hostterminen fortsått årbetet i Utbildningsstyrelsens årbetsgrupp for fornyåndet åv kunskåpskråven for slutbedomningen i åmnet
modersmål och litteråtur. Bernås medverkåde
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i en påneldiskussion om ungås skrivånde i
Svenskå modersmålslårårforeningens seminårium Våd år låsånde och skrivånde på 2020
-tålet? som ordnådes virtuellt den 9 åpril.

Språkgruppen (finska, engelska,
franska, tyska)
Vårt gemensåmmå fokus for låsåret kretsåde
kring låroplånsårbetet. Vi deltog i den fortbildning som CLL och UBS erbjod i form åv
webbinårier kring bedomningen och låråndemål. Det kollegiålå såmårbetet hår vårit vårdefullt vid uppdåteringen åv den lokålå låroplånen.
Att studerå på diståns år inte så lått då det
gåller språk och då vi dessutom velåt såtså
speciellt mycket på de studeråndes vålmående det hår låsåret hår det vårit en utmåning
ått hittå på mer vårierånde undervisningsmetoder. Påusgymnåstik hår fått ålltmer utrymme också inom språkundervisningen. Elevernå hår kunnåt gå på både diskussionspromenåder eller undersokå nåromgivningen
och på så sått lårå sig nyå ord ått ånvåndå i
målspråket.
Påndemiåret med distånsperioder hår lårt oss
inse vilkå digitålå verktyg som ger mervårde.
Såmårbetet inom språkgruppen hår vårit vårdefullt for ått få en overblick åv vilkå mojligheter som finns. Elevernå hår blivit merå fortrognå med digitålå losningår och mojligheter.
Itsleårning hår visåt sig vårå ett ånvåndbårt
verktyg for kommunikåtion och delning åv
måteriål såvål vid diståns- som nårundervisning i årskursernå 7-9.
Inom den modersmålsinriktåde finskundervisningen på grundskolån fortsåtte forsknings- och utvecklingsprojektet MOFI 2.0 som
år ett såmårbetsprojekt mellån VOS, AA och
UBS. Någrå åv projektets mål år ått utvecklå
låsoch
skrivstråtegier
for
mofiundervisningen såmt riktlinjer for åmnesovergripånde såmårbete och såmundervisning.

Under helå låsåret årbetåde årskurs 9 åmnesovergripånde med åmnenå modersmål, såm-

hållslårå och elevhåndledning. Arbetsmetodernå och erfårenheternå kommer ått dokumenterås i en lårårhåndledning som utkommer tidig host 2021. Annikå Låssus och
Aså Lof hår under låsåret ingått i håndledningens skrivteåm tillsåmmåns med forskåre
vid AA och undervisningsrådet på UBS. Aven
årskurs 8 hår håft innehåll ur hålsokunskåp,
biologi och geogråfi i sin undervisning.
Såmårbetet med Jyvåskylån normåålikoulu
hår fortsått i form åv eklåsståndem i finskå i
årskurs 9. Såmårbetet hår forverkligåts viå
Zoom dår elevernå hår årbetåt i grupper eller
pår som består åv både svenskspråkigå och
finskspråkigå elever. Elevernå hår såmtålåt
och lost uppgifter turvis på svenskå och turvis
på finskå. Fokus hår vårit på muntlig kommunikåtion och på ått vågå pråtå det åndrå inhemskå språket. Ett viktigt mål med såmårbetet hår vårit ått byggå broår mellån språkgruppernå och formedlå positiv instållning till
den åndrå språkgruppen.

Åk 8 har fransk picknick och boule i biblioteksparken. Foto: Frida Crotts.

Inom tillvålsspråken frånskå och tyskå som
inleds i årskurs åttå, hår vi såtsåt på ått våckå
intresse for språken såmt ått uppråtthållå
livskråftigå grupper, blånd ånnåt genom
mångsidigå undervisningsmetoder och beto-

Åk 9 behandlar skolfred på franska. Foto Frida
Crotts.
137

ning på muntlig kommunikåtion. Elevernå hår
fått onskå temåområden och årbetssått for ått
de skå kånnå ått undervisningen år motiverånde. I vårvningen åv nyå elever fick vi hjålp
åv vårå elever från både frånskå- och tyskågruppernå, som genom sinå besok hos sjuornå vår så inspirerånde ått vi nåstå år kommer ått hå grupper på 18 nyborjåre i respektive språk! Vi vill också ge vårdnådshåvårnå
och åndrå intresseråde en inblick i vårå åktiviteter genom ått då och då publicerå glimtår
åv det vi gor på skolåns Fåcebook sidå - gå in
och gillå den om du inte redån gjort det!
I tillvålsfrånskån hår niornå diskuteråt skolfred, guidåt runt ovåntåde besokåre i sinå
hem såmt deltågit i speed dåtes på frånskå,
medån åttornå hår fått “bestållå på reståurång” och presenterå sinå fåmiljer viå slåkttråd. Bådå årskursernå hår skickåt sjålvgjordå
julkort till ett åldringshem i en bergsby i
Frånkrike, dår invånårnå vår isoleråde pgå.
påndemin. Det hår nog vårit ett lite utmånånde år i och med ått det hår vårit en hel del
distånsundervisning, men visst finns det
också såker som går låttåre då mån år på diståns. Under tillvålsfrånskån i åk 8 hår vi stekt
crepes viå Zoom och åtit dem med olikå tillbehor - vår och en i sitt eget kok! C’etåit delicieux! Med niornå hår vi utforskåt och dokumenteråt gruppens fritidsintressen såmt gjort
en virtuell reså till Påris, som vi inledde med
ått såttå oss på flyget, vål fråmme gållde det
ått tå sig till ståden, hittå något ått gorå, såmt
våljå reståurång och slutligen tå in på hotell.
Bon voyåge!
Tillvålstyskån hår håft likånde temåområden
som frånskån. Arskurs åttå hår lårt sig ord
och uttryck for ått presenterå sig sjålv, sin
nårmiljo och beråttå om sinå hobbyer. Attornå hår gjort gruppårbeten dår de hår bekåntåt sig med låndernå som hår tyskå som
huvudspråk eller som ett åv huvudspråken.
De hår åven hållit musikpresentåtioner åv ett
vålfritt tyskt bånd. Arskurs nio hår bekåntåt
sig lite med skolvårdågen i Tysklånd och gjort
gruppårbeten om ett vålfritt tyskt temå, till
exempel tyskå bilmårken, en tysk ståd eller en
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tysk kulturperson. De hår åven guidåt runt en
låtsåsskolklåss från Tysklånd i sin egen skolå
och gått runt och beråttåt om sinå fåvoritstållen. De hår åven trånåt på reståurångsituåtioner och åven trånåt på ått beråttå om hustyper och hur de sjålvå bor. Både årskurs åttå
och nio hår viå Zoom båkåt tyskå småbrod,
Plåtzchen, och oversått receptet tillsåmmåns,
men sedån forberett i koket och båkåt vår och
en i sitt hem. Resultåtet blev brå och elevernå
uppskåttåde det ånnorlundå progråminslåget.
Den grundlåggånde målsåttningen i ållå språk
år ått ge elevernå godå grunder for ått klårå
sig pråktiskt i enklå situåtioner på målspråket, såmt ått hållå gnistån levånde så ått de
åven vill fortsåttå ått forkovrå sinå språkkunskåper i fråmtiden, tex. i gymnåsiet.

Matematik

Under låsåret hår måtemåtikundervisningen
på mångå sått fortsått i liknånde stil som tidigåre år. Distånsundervisningen hår liksom i
åndrå åmnen vårit en utmåning som hår begrånsåt vilkå metoder som vårit tillgångligå
men också uppmuntråt till ått hittå nyå losningår. En metod som hår ånvånts merå ån
vånligt år individuellå skrivtåvlor på
whiteboård.fi, vilket lite for tånkårnå tillbåkå
till de griffeltåvlor som ånvåndes forr.
Elevernå i åk 8 hår fått mojlighet ått deltå i
måtemåtiktåvlingen MåtCup. Tåvlingen år en
nordisk tåvling for elever i åk 8. Nedån två
exempel på uppgifter, som fånns med i årets
tåvling.
A. Vilkå olikå vården kån tålet x hå om tålet
bor uppfyllå villkoret ått medelvårdet åv de
tre positivå heltålen 20, 21 och åvviker med 1
från mediånen åv de tre tålen? Ge som svår
ållå tånkbårå vården for x.
B. Två sidor i en trubbvinklig triångel år 5 cm
och 12 cm. Hur lång kån den tredje sidån då
vårå om också den tredje sidån hår ett heltålsvårde i cm?

Halloweenskrud. Foto: EBK.
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Julbrunch i huslig ekonomi. Foto: EBK.
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Under låsåret hår hånddesinficering, tyg- och
engångsmunskydd blivit vårdåg for ållå i 7-9.
Ledånde rektor gåv elevernå mojlighet ått
gorå kostnådsberåkningår for desså. Uppgiften gåv upphov till intressåntå diskussioner
om uppskåttning åv mångd och enligt elevernå en stor kostnåd, som utån covid-19 kunde
hå ånvånts till något ånnåt.
I Våså ovningsskolå får elevernå ålltid emellånåt vårå delåktigå i olikå projekt och under
dettå låsår hår elevernå i 9b fått ånvåndå och
utvårderå ett interåktivt verktyg, ViLLE i måtemåtikundervisningen. Utvårdering åv verktyget hår gjorts med regelbundnå elevenkåter
och intervjuer.
Vi hår också fortsått ått ånvåndå oss åv olikå
låromedel i olikå grupper. I två klåsser (en i
åk7 och en i åk8) hår vi teståt den nyå bokserien Tångent (S&S) som utover exempeluppgift och ett stort urvål ovningsuppgifter också
hår ett kåpitel helt och hållet ågnåt till progråmmering. De åndrå klåssernå ånvånder sig
åv den gåmlå och pålitligå bokserien Pi eller
den digitålå låroboken må.fi. Våriåtionen i
låromedel underlåttår utvecklingen åv årbetsmetoder och ger vårå lårårstuderånde en bredåre uppfåttning om vilkå ålternåtiv som
finns.
Flerå åv måtemåtiklårårnå hår under låsåret
deltågit i en studiecirkel kring boken Hjårnån
i måtemåtikundervisningen åv Cråig Bårton.

Biologi och geografi
Låsårstemåt “En vålmående, hållbår och vårdeskåpånde skolå” kongruerår vål med de
centrålå temåområdenå inom biologi och geogråfi. Sårskilt frågor som ånknyter till vålmående och hållbårhet år något som betonås
inom bågge åmnenå och genom ått belyså och
diskuterå olikå åspekter kopplåde till desså
frågestållningår stråvår vi efter ått såvål
våckå elevernås nyfikenhet som utvecklå och
stårkå en gemensåm vårdegrund.

Den rådånde situåtionen med såmhållsspridning åv Covid-19 och påfoljånde restriktioner
hår pråglåt åven dettå låsår. Alternering mellån nårundervisning och distånsperioder hår i
viss mån påverkåt lektionsplåneringen, men
lyckligtvis hår åndå en stor del åv undervisningen kunnåt genomforås som nårundervisning. Sårskilt i åmnet biologi ingår mångå
pråktiskå moment, såsom dissektioner och
olikå typer åv låboråtioner, vilkå år svårå ått
genomforå på diståns. Något som tyvårr inte
gått ått forverkligå dettå låsår år de inplåneråde, årskursviså studiebesoken till Terrånovå, Stormossen-Westenergy och vårldsnåturårvet. Under distånsperiodernå hår elevernå dock gjort kortåre utfårder på egen
hånd dår de iåkttågit och dokumenteråt bl.å.
istidå spår i nårregionen såmt såmlåt in våxter och såmmånstållt digitålå herbårier. Vi hår
också såtsåt på ått plånerå in pråktiskå årbetsmoment i såmbånd med nårundervisning.
Forhoppningsvis kån vi återupptå de gemensåmmå studiebesoken under nåstå låsår.
Under måj månåd kommer elevernå i åk 8 och
åk 9 åven ått hå formånen ått få tå del åv en
digitål, interåktiv gåstforelåsning som behåndlår orsåkernå båkom och konsekvensernå åv klimåtforåndringen. Forelåsningen och
måteriålet elevernå kommer jobbå med år
fråmtåget åv Mårthåforbundet och Skogscentrålen.
Efter ått det hår vårit våldigt få lårårkåndidåter i vårå åmnen under de senåste låsåren hår
det under dettå låsår vårit glådjånde ått vi nu
hår håft en lite storre grupp på fem åuskultånter. Håndledningen åv lårårkåndidåter hår
under rådånde omståndigheter skåpåt nyå
former for såvål ovningsundervisningen som
for diskussionernå infor och efter lektionernå.
Aven lårårkåndidåternå hår vårit tvungnå ått
snåbbt kunnå viså flexibilitet i hur undervisningen kån genomforås och fått en helt ånnån
skjuts fråmåt i ått ånvåndå digitålå verktyg i
undervisningen jåmfort med tidigåre generåtioner åv lårårkåndidåter.
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Datateknik
Under låsåret hår det ordnåts långt dåtåtillvål
for åk 8 och åk 9. I bådå hår vi bekåntåt oss
med kontorsprogråm som Office. Mångå ovningår hår forånkråts vid eventuellt åktuellå
såker som ått skrivå en snygg och fungerånde
CV for sommårjobbsånsokningår, gorå upp
dokumentinstållningår med tånke på storre
råpporter eller smårtå beråkningår med
tåbellkålkyleringsprogråm. I åmnet hår vi
dessutom gått grundligåre in på hur mån ånvånder tillbudsvårånde ICT-tjånster. Elevernå
fick också bekåntå sig med Linux och instålleråde operåtivsystemet på bårbårå dåtorer.
Dåtorernå ånpåssådes for eventuellå distånsstudiebehov och fick behovligå progråm instålleråde och konfigureråde.
Ak 9 bekåntåde sig åven med dåtorers hårdvårå, dåtåbåser och register. Under distånsstudier då utgångslåget vår ått elever inte hår
iPåds men inte egnå dåtorer fick de årbetå
med sådånt som utrustningen klåråde åv: Plånering och dokumentåtion, ånimeringår, 3-d
printdesign och spelprogråmmering.
Konvex spegling i en sked med det nya dragskåpet i bakgrunden. Foto: Caroline Ingo

Kemi och fysik
I och med distånsperiodernå hår vi fått vårå
kreåtivå då det kommer till låboråtioner i
hemmåmiljo. Blånd ånnåt hår vi teståt på buffertformågån for mjolk, undersokt vitå pulver
i koket, reflektioner i skedår och temperåturen hos våttenblåndningår. Istållet for ått
kopplå kretsår i klåssrummet hår vi ånvånt
simuleringsprogråm och videoklipp.
Låboråtionsklåssrummen hår forsetts med
två nyå drågskåp som år utdrågbårå från våggen.
I ovrigt hår vi jobbåt en hel del med tråditionell undervisning med hållbår utveckling.
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Hälsokunskap
En vålmående, hållbår och vårdeskåpånde
skolå hår vi jobbåt med dettå låsår, ett temå
som hår genomsyråt verksåmheten under
årets gång. Speciellt vålmående kommer våldigt stårkt in i ållt vi hår behåndlåt, hur olikå
såker påverkår vår hålså och vålmående både
till det båttre och till det såmre.
Under låsåret hår itsleårning ånvånds som
måteriålbånk såmt for inlåmning åv uppgifter
i ållå årskurser, vilket hår vårit speciellt behåndigt under periodernå med distånsundervisning.
Påusgymnåstik hår vi håft under nåstån vårje
lektion i hålsokunskåp i ållå årkurser. De
flestå uppskåttår de rorligå påusernå i mitten
åv lektionen, och den nyå energi den for med
sig. Under en del lektioner hår påusgymnåsti-

Reklam för tandkräm av Maja Långskog, Saga
Norrena och Tuva Nylund i 7b. Foto: Johanna Högholm.

Åk 7-9
Låsårets temå “Vålmående, hållbår och vårdeskåpånde skolå” hår funnits i båkhuvudet
under året medån vi hår kåmpåt med kåråntån, restriktioner och distånsstudieperioder.
Under de tider vi hår vårit i nårstudier hår vi
pysslåt, ånålyseråt film, målåt ikoner, hinduiskå gudåbilder, åsiåtiskå mytologiskå våsen
och illustreråt centrålå dråg i nåturreligioner.
Ak 9 hår åven årbetåt med Folkhålsåns
styrkekort.

ken ersåtts med undervisning i rorelse, med
åndrå ord ått undervisningen i sig hår bidrågit med ått elevernå hår fått rorå på sig, t.ex.
genom vårderingsovningår.
Tyvårr blev det inte ått Regnbågsånkån r.f.
besokte årskurs 9 dettå låsår, men vi hår under ett pår lektioner behåndlåt temåt sexuell
mångfåld och fått en inblick i den mångfåld
som finns. Nåstå låsår ser vi emellertid fråm
emot ått fortsåttå med de årligå besoken.

Religion/ livsåskådningskunskap

Ak 7 - 9 hår håft en livsåskådningsgrupp i åk
8 och en i åk 9. Bådå gruppernå håde tre medlemmår i borjån åv terminen men hår krympt
under året. Elevernå hår studeråt pårållellt
med sinå respektive klåssers religionsundervisning och håft delvis gemensåmmå lektioner. Ak 7 hår håft en gemensåm kurs i religion, irreligiositet och vårldsreligioner som ållå
sjuor deltågit i.

I såmbånd med Kompetensveckån v.20 kommer ett studiebesok ått gorås till Osterbottens
museum om påndemisituåtionen tillåter det.
Det år for elevernå som ingår i temågruppen
Hållbår design.
Lektor Annå Norrbåck hår blivit medlem åv
det nordiskå, åkådemiskå nåtverket Rost, Retorik och Relåtioner som leds åv Abo Akådemi
och professor emeritå Annå-Lenå Ostern och
deltågit i gruppens tråffår på zoom såmt håft
en presentåtion dår.

Åk 1-6
Livsåskådningskunskåpen hår blivit ållt mer
populårt i grundskolåns årskurser 1 - 6 under
de senåste åren. Livsåskådningsgruppernå
hår dettå låsår vårit tre till åntålet på stådie 1
- 6 (åk 1 - 3, åk 3 - 4 och åk 5 - 6) och två på 7
- 9. Ak 1 - 6 hår under låsåret håft fokus på
identitet och vårderingår både ur den enskildå elevens men åven ur en mer globål synvinkel då vi studeråt hållbår design och klådproduktion, personer vårs ideer påverkåt
vårlden, Kålevålå och olikå tråditioner som
finns i vår vårld. Låromedlet Hjårtåt hår ånvånts till våldå delår.

Historia
Inom åmnet historiå hår låsårstemåt ”En vålmående, hållbår och vårdeskåpånde skolå”
fungeråt som en rod tråd i undervisningen.
I historiå hår vi stråvåt efter ått genom kunskåper om det forflutnå forstå såmtiden,
skåpå en grund for ått gorå hållbårå vål for
fråmtiden. Vi hår studeråt hur månniskor genom tidernå hår kåmpåt for månskligå råttigheter och demokråti och vikten åv ått få levå i
ett såmhålle dår desså ideål råder. Vi hår ovåt
oss i kritiskt tånkånde och formågå ått tolkå
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Ped.stud Sebastian Söderlund undervisar eleven Linus Lindén i gitarrspel. Foto: Johnny Sandsten.

och sållå fråm relevånt informåtion for ått
den kunskåp och de fårdigheter vi får skå
hållå for ått byggå vidåre på i form åv ett livslångt lårånde. Vi hår lyft fråm såmbåndet mellån åktuellå håndelser i vår egen tid och håndelser i det forflutnå.

Samhällslära
Inom åmnet såmhållslårå hår låsårstemåt ”En
vålmående, hållbår och vårdeskåpånde skolå”
fungeråt som ett nåturligt inslåg i undervisningen på grund åv åmnets kåråktår.
I såmhållslårå hår vi fokuseråt hur mån kån
fråmjå en hållbår fråmtid ur både ett personligt, nåtionellt och globålt perspektiv. Vi hår
bekåntåt oss med hur demokråtin fungerår
och elevernå lår sig hur de sjålvå kån vårå
med och påverkå och vårfor det år viktigt.
Infor kommunålvålet hår vi bekåntåt oss med
de olikå politiskå pårtiernå. Elevernå hår
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blånd ånnåt vårit i kontåkt med representånter for pårtiernå. Vi hår också foljt med det
åmerikånskå presidentvålet. Elevernå hår lårt
sig om sinå råttigheter men också om sinå
skyldigheter gentemot åndrå for fråmjåndet
åv ett råttvist och tryggt såmhålle for ållå. Vi
hår ovåt oss i ekonomiskt tånkånde ur ett
hållbårt perspektiv for både individ, såmhålle
och miljo.

Musik
Låsåret for musikåmnet hår verkligen inneburit behov åv ått tå in nyå årbetssått for ått nå
ut med ett julfestprogråm, innehållåndes bl.å.
sång och musik. Det gållde ått i god tid såttå
igång med ått plånerå måteriål som skulle
filmås och båndås infor dennå forstå
julstreåm 12.12.2020.
Med lite extrå hjålp utifrån åv duktigå filmåre
och ljudtekniker, så som Erik Ahmån och Jå-

Vi bekämpar Covid 19”. Digitalt bildcollage av
Liam Gädda, årskurs 7. Foto: LIsette Smedlund

kob Loflund, kunde skolåns IT- låråre och filmåre Andreås Sundstedt knytå ihop och editerå ållå inslågen till en ståmningsfull helhet
med och åv elever från åk ett till gymnåsiet
lordågen den 12 december 2020.
Under distånsveckornå håde elevernå mojlighet ått sjålvå våljå våd mån onskåde inriktå
sig på. De elever som hår instrument hemmå
hår forkovråt sig på dem, medån åven årtistpresentåtioner vår populårå. Musiken hår
verkligen spelåt en viktig roll for elevernå
under påndemitiden. De som velåt hår åven
fått delå med sig vilkå låtår och årtister som
de fått extrå energi åv ått lyssnå till.

Formgivning åk 8 sko. Foto: Lisette Smedlund

Skolmusiken flyttådes till måj 2021. Festkonserten båndådes under påskveckån i Schåumånsålen i Jåkobståd. Elever från årskursernå
5 - 6 såmt gymnåsiekoren under låråren Benjåmin Bågges ledning tog del åv den strommåde festkonserten fredågen den 7 måj i Akådemisålen. Eleven Netånel Hong klåss 7C
medverkåde under konserten som piånist i
festorkestern i två åv Tove Jånssons musik145

stycken. Elever från åk 5 - 6 kommer åven ått
synås i olikå båndåde inslåg tillsåmmåns med
elever från ovrigå skolor. Elevernå som hår
tillvålsmusik i åk 8 deltår åven med Queenålten “Another One Bites the Dust” inom de så
kållåde Mosåikkonserternå under skolmusikveckån v.18.
Min Musik – år en digitål plåts på skolåns
Soundcloud, dår elever kån låddå upp sin musik som de skåpåt t.ex. med hjålp åv åppen
Gårågebånd. Tilde Julin i klåss 7A år den
forstå eleven som låddåt upp musik for ållmånheten, så vår så godå ått tå del åv elevkompositionernå.
Vi hoppås ått påndemilåget tillåter ått de elevernå som går ut niån skå kunnå få såmlås
och gemensåmt få sjungå “Den blomstertid nu
kommer” den 5 juni.

Bildkonst
Dettå låsår hår bildkonstundervisningen i åk
7-9 inriktås på ått forverkligå låsårstemåt
som lyfter fråm en vålmående, hållbår och
vårdeskåpånde skolå. I bildkonståmnet hår
hållbår utveckling och livsstil undersokts och
beårbetåts ur ett kulturellt, sociålt, ekologiskt
och hålsoinriktåt perspektiv. I årskursernå 7
och 8 hår elevernå undersokt hur fenomenen
hålså och vålmående hår behåndlåts och
fråmstållts genom konsthistorien och i nutidens visuellå kultur. Elevernå hår tågit stållning till och produceråt bilder, ånimåtioner
och kortfilmer om hur de uppfåttår ått frågor
om hålså och vålmående påverkår derås egnå
och åndrås livssituåtioner. Elevernå hår deltågit i och låmnåt in bildbidråg till temåveckor
och tåvlingår så som Ostersjoveckån, Osterbottens hållbårhetsveckå, Djurens veckå såmt
till kåmpånjen ”Smoke Free”.
I kortå tillvålen i årskurs 8 och 9 hår elevernå
årbetåt med formgivning och utgått från en
kånd finlåndsk formgivåre for ått sedån skåpå
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Mondrian-inspirerat munskydd. Design av Liam
Björkman, årskurs 8.
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Slutprojekt åk 9. Foto: Lisette Smeclund.

Formgivning åk 8, paraply Foto: Lisette
Smedlund.
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en egen produkt eller egen tolkning åv ett
monster som redån existerår.
Arskurs 9 hår bl.å. skrivit månus och gjort
filmprojekt med temå ”rådslor” och på det
såttet såmårbetåt i grupp och tolkåt olikå
kånslor tillsåmmåns. Niornå hår åven åktivt
ånvånt Seesåw for ått låmnå in årbeten och ge
respons. Dettå hår vårit våldigt vårdefullt når
vi någrå gånger håmnåt ått årbetå på diståns.
Som åvslutning gor niornå ett slutprojekt i
vålfri teknik och inspiråtionen år från ett
konstverk eller en inriktning inom konsten.
Besok på museer och åndrå kulturinstitutioner hår inte på tråditionellt sått kunnåt genomforås på grund åv påndemirestriktionernå. I
stållet hår elevernå fått lårå sig ått genom
virtuellå besok på vårldskåndå museers nåttjånster upptåckå och tolkå inhemsk och internåtionellt kånd konst och design.
måteriål och genom ått återånvåndå gåmmålt.
Vi hår också diskuteråt hur håndens årbete
kån fråmjå den psykiskå hålsån.
Slöjd

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.

Under låsåret hår vi i slojd synliggjort
låsårstemåt ”en vålmående, hållbår och vårdeskåpånde skolå” genom ått betonå ekonomiskt och ekologiskt hållbår ånvåndning åv

Lärarna Lars Broman och Maria Fjällström på programmeringsfortbildning. Foto: Maria Fjällström.

Både ettornå och tvåornå hår lårt sig båstekniker. Elevernå hår våvt och broderåt, tillverkåt spiktåvlor, båtår och vinterfåglår i fåner.
Treornå hår ovåt på ått hånterå symåskinen,
lårt sig om oppnå och slutnå stromkretsår och
grundernå i stickning och virkning, fyrornå
hår designåt glåslyktor, ovåt på 3D-printning
och gropt kreåtivå tåvlor dår de kombineråt
en Mumin-figur och en emoji. Femmornå hår
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Material skickas hem för att eleverna i
åk 7-9 ska kunna slöjda under distansperioder. Foto: Stina Ahlmark

9 fått ovå på ått skårå ut delår till sinå slojdprodukter.
Under låsåret hår lårårnå fortbildåt sig på
olikå sått. Blånd ånnåt hår vi deltågit i kurser
kring digitålitet, håntverkstekniker, progråmmering och bedomning. Nyå kunskåpsbeskrivningår skå tås i bruk från hosten 2021
och dårfor hår vi i åmnesgruppen fortbildåt
oss och diskuteråt riktlinjer for hur vi också i
fortsåttningen skå gårånterå en mojligåst
råttvis bedomning i slojd.
gjutit figurer i tenn och sytt forklåden. Sexornå hår våvt med gårn och svetsåt små ståtyetter forestållånde dem sjålv i rorelse.
Sjuornå hår bekåntåt sig med finlåndsk design, sytt pyjåmåsbyxor, fordjupåt sig i gårnteknologi och plåneråt och tillverkåt trådloså
hogtålåre.

I tillvålet i åk 8–9 hår elevernå sytt klåder,
våvt, smitt knivår åv gåmlå filår, tuftåt och
formpressåt trå. Nytt for i år vår tillvålskursen Teknologi dår elevernå konstrueråt och
progråmmeråt LEGO-robotår, tåvlåt i kåtåpultbygge och tillverkåt våttenfårkoster.
Med stod från Utbildningsstyrelsen skåffådes
ifjol en låserskåråre till slojdsålen. Låserskårning år en teknik dår mån med hjålp åv en
låserstråle kån skårå eller gråverå i en mångd
olikå måteriål. I pråktiken ritår elevernå tvådimensionellå modeller i ett ritprogråm. Modellen skårs sedån ut i plåst eller fåner med
låserskåråren. Måskinen hår vårit i flitig ånvåndning helå låsåret då elever i åk 5, 6, 7 och
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Låsåret hår på mångå sått pråglåts åv en osåkerhet kring huruvidå elevernå hinner bli
fårdigå med sinå slojdprojekt, om vi får vårå i
nårundervisning och om vårå studerånde hår
kunnåt genomforå sinå pråktiker. Slojdens
kårnå år beårbetåndet åv fysiskå måteriål
med verktyg i for åndåmålet låmpligå utrymmen. Under distånsperiodernå hår vi blivit
tvungnå ått tånkå om våd slojd kån vårå når
vi inte hår tillgång till såmmå fysiskå måteriål,
verktyg och låmpligå utrymmen. Visså uppgifter hår elevernå kunnåt genomforå med
måteriål som hittåts hemmå. Vi hår också
skickåt hem måteriålpåket for ått elevernå
skå slojdå hemmå. Vi hoppås ått det drojer
långe till nåstå globålå påndemi.

Skridskoåkning en tidig förmiddag i janualri. Foto:
Eva Ramstedt.

Yllesocksfotboll på havsisen. Foto Eva Ramstedt

Gymnastik
Arets gymnåstikundervisning hår vårit årbetsdryg och kåntåts åv de utmåningår som
covid-restriktionernå hår medfort. Under
hostterminen håde vi fråmforållt två fokus: Vi
uppskåttåde och njot åv ått få hå gymnåstik
tillsåmmåns såmt ått vi forsokte kompenserå
bortfållet åv fråmforållt lågsporter från foregående termin. Sett ur ett helhetsperspektiv
hår vi håft ett mycket tråditionellt gymnåstikår dår årstidsvåxlingårnå hår styrt innehållet. Fråm till hostlovet håde vi utegymnåstik i
ur och skur och vi fick behåndlå vikten åv ått
hå rått gymnåstikutrustning både i undervisningen men också ått hå torrå klåder resten
åv dågen. Elevernå glåddes sedån mycket åt
ått återgå till innegymnåstik efter hostlovet
då vi kunde spelå bollspel i någrå veckor for
helå slånten. Vi håde också någrå medlemsveckor vid WåsåUp då vi kunde ågnå oss åt
klåttring, vilket vår ett nytt uppskåttåt inslåg i
gymnåstiken.
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Vårterminen inleddes i rejålt vintervåder och
efter mångå dåligå vintrår sett ur ett vintersportperspektiv, utnyttjåde vi årets finå vinterforhållånden till ett måximum, då så gott
som åll undervisning bedrevs utomhus från
jånuåri åndå fråm till sportlovet. Det vår glådjånde ått se elevernås uppskåttning och utveckling i såvål skridskoåkning som skidåkning, och långdskidåkningens populåritet syntes åven under de distånsveckor som foregicks sportlovet - då mångå elever gjorde vålet ått skidå också på egen hånd når vi håde
gymnåstik. Vintern gåv oss också mångå tillfållen ått lårå oss vårdågskompetens i form åv
ått hå rått klådsel, då mångå dågår vår riktigt
kyligå. Att kunnå klå sig låmpligt for ått få en
gemytlig uteupplevelse år verkligen ingen
sjålvklårhet, men forhoppningsvis vår dennå
vårdågskompetens något som mångå elever
lårde sig. I åpril återupptog vi simningen igen
och for mångå elever vår det en påus efter 1,5
år. Simningen år något vi prioriteråt hogt i
gymnåstiken och som vi åven håft fråmgång
med då vi så gott som ålltid får den overvågånde delen åv klåssen i båssången. Vi hår ett
mycket hogt medeltål jåmfort med åndrå skolor, men behover åven låggå fokus på simning
nåstå år for ått bibehållå det finå deltågåndet.

Vi fick åven drås med någrå distånsveckor
dettå låsår. Distånsundervisning forlopte i sin
helhet brå, åven om vi som låråre också upplevde den utmånånde och enformig. Under ett
år blev det mångå veckor med individuell
konditionstråning - men dettå vår också det
som elevernå uppskåttåde ållrå mest. Efter en
lång dåg fråmfor dåtorn forstod de flestå elever vikten åv ått gå ut och rorå på sig och
mångå uttryckte dennå skonå kånslå i dokumentåtionen till oss. Distånsundervisningen
gåv oss mest i ått kommunicerå individuellt
med vårje elev såmt ått kunnå ge eleven specifik respons. Vi håde också elever som
mådde båttre och presteråde mer under distånsveckornå ån i skolån – och likåledes tvårtom.
Liksom i den ovrigå skolverksåmheten hår vi
såknåt momenten i gymnåstiken som gett
undervisningen guldkånt, då vi vårken håft
gåster eller hår gjort någrå “utflykter”. Vi hår
såknåt skolidrottsverksåmheten och tyvårr
inhiberådes Ståfettkårnevålen for åndrå året i
råd och återkomsten till den nyrenoveråde
Olympiåstådion skjuts fråm ytterligåre ett år.
Desså evenemång år viktigå for skolåns gemenskåp och for ått knytå vånskåpsbånd over
årskursgrånsernå. Men nåstå år hoppås vi!

Elevhandledning

Arskurs åttå hår under året fått bekåntå sig
med nåringslivets olikå brånscher i Finlånd,
och fått en inblick i vilkå yrken som finns
inom dem. De hår åven genomfort olikå yrkesvålstest och reflekteråt over resultåten
från dem. Aven dettå låsår blev PRAO
(pråktisk årbetslivsorientering) instålld till
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foljd åv den pågående påndemin, det blir nyå
tåg till nåstå låsår. Fåstån pråon inte gick ått
genomforå hår elevernå åndå sokt fråm informåtion och hållit presentåtioner om mojligå pråoplåtser, for ått ge inspiråtion infor
vålet åv pråoplåts sen till nåstå låsår.

både långt och kort, hår i sin tur fått gorå internåtionellå måtresor och gorå kortå nedslåg
i våd och hur månniskor utånfor Europå åter.
I åk 9 hår vi provåt på ått gorå skriftligå måtbeskrivningår for ått utvecklå det gånskå fåttigå språket på hur måt småkår. Foljånde citåt
ger inspiråtion ått verkligen tånkå efter når
mån åter for ått hittå de fåntåstiskå småkernå
som kån doljå sig i den måt vi tillreder och
åter.
”Grytån som jåg tillågåde påminde mig verkligen om våren på grund åv sin ortigå småk
som timjån och persiljå skåpåde. Den sotå
tomåt- och honungssmåken påssåde brå eftersom den tonåde ner småken åv orternå lite
grånn. Overlåg vår grytån gånskå sot och
t.o.m. lite sur från citronen. Småken år svår ått
beskrivå eftersom den småkår så mycket, men
grytån småkåde fråsch och vårig med tånke
på ållå de olikå småkernå som forekom.”
Strömningsrensning på gång. Foto: EBK.

Huslig ekonomi

Med nyå låråre vid rodret hår låsåret pråglåts
åv ått byggå upp undervisningen och utvecklå
fungerånde rutiner. Amnet år mångfåsetteråt

Aret introducerådes med det nyå låsårstemåt
- en vålmående, hållbår och vårdeskåpånde
skolå. Temåt år åktuellt och overgripånde och
påssår som hånd i håndske i huslig ekonomiundervisningen. Både låråre och studerånde
hår undervisåt utgående från temåt, ur olikå
perspektiv, i de flestå lektioner.
Att få vårå i undervisningskoket och hå huslig
ekonomi år ett ånnorlundå inslåg i skolvårdågen. Att tillredå och åtå sin måt och lårå sig
om nåtionell(å) och internåtionell(å) måt och
måltider uppskåttås åv mångå elever. Att få
låggå till perspektiven vålmående, hållbår och
vårdeskåpånde ger åktuellå och fåntåstiskå
dimensioner till åmnet. I årskurs 7 hår
grundlåggånde fårdigheter i måtlågning och
kokshygien vårit i fokus. I det långå och kortå
tillvålet i åk 8 hår elevernå fortsått ått ovå på
grundlåggånde fårdigheter som behovs for
ått tillredå måt. I tillågg hår elevernå fått lårå
sig mer om nordiskå livsmedel och måtråtter
såmt europeisk måt och måtkultur. Elevernå i
åk 9 som håft huslig ekonomi som tillvål,

Matlagning är livsmästring. Foto: EBK
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och kån undervisås på mångå olikå sått. Tåck
till studerånde som bidrår med mångå kreåtivå ideer. Distånsundervisningen fånns som
ett overhångånde orosmoln direkt från skolstårt och hår tidvis vållåt huvudbry hur den

Niornas bal. Rektor Elisabet håller tal. Foto: BK.
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skå losås. Ovning ger fårdighet både for elever
och låråre. Vi låråre sånder ett stort tåck till
ållå hem som tillåtit bårnen kockå hemmå och
fortsått låtit dem utvecklå sinå pråktiskå måtlågningsfårdigheter, påndemin till trots.

GYMNASIET
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GYMNASIET I FÖRÄNDRING

D

et nya lasaret inleddes med spand
förvantan, kanske denna gang aven
en viss örö över vad söm kömma
skall. Vi hade följt med rappörteringen under
sömmaren, planerat öch tillrattalagt men
anda kandes det söm öm det saknades tydliga
ramar i samhallet generellt öch för skölan
speciellt. Allt med pandemin var anda sa nytt.
Det var svart att förutse framtiden öch planeringarna bestöd öftast av bade plan A, B öch C.
Snabbt larde man sig döck att förtsatt fökusera pa det söm ar viktigt för skölan, namligen
allas valmaende öch örk. Detta byggde aven
pa vara erfarenheter fran varen 2020 öch vi
vill halla fast vid detta. Ledningsgruppen förtsatte idögt planera utifran dessa förutsattningar. Tillsammans skulle vi stötta varandra
öch starka gemenskapen. Nar vi under hösten
tilldelades specialunderstöd för att jamna ut
följderna av undantagsförhallanden valde vi
att starka stödet till studerande, genöm en
extra resurs pa handledning, öch att dela
undervisningsgrupper för att larare battre
kunde tillgödöse varje enskild studerandes
behöv. Det faktum att vi redan hade en skölcöach i verksamheten fran lasarets start
gjörde att vi battre kunde erbjuda studerande
stöd i vardagen.
Nar vi sedan i april traffade amnesgrupperna
öch diskuterade lasaret söm gatt söm marktes

Bild: Lisette Smedlund.
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det att aven öm det hade varit utmanande sa
hade vi anda lyckats na malsattningarna. Amnesgrupperna lyfte fram det köllegiala söm
öerhört viktigt i verksamheten. Verkligheten
blev kanske inte helt enligt lasarsplaneringen,
men anda battre an de farhagör vi hade utifran varen 2020 med en lang distansperiöd.
Under detta lasar var vi en körtare tid pa distans under hösten öch nagra veckör pa varen.
Studerande öch persönal har genöm sitt exemplariska agerande möjliggjört att vi har
haft en mycket lag smittspridning pa gymnasiet öch fa expöneringar, t.ex. kunde studentskrivningarna genömföras enligt gallande
rekömmendatiöner utan expöneringar pa
gymnasiet.
Verkstallandet av gymnasiereförmen förtsatte
under aret öch fökus var pa laröplansarbetet.
En ny lökal laröplan skulle tas fram till hösten
2021. Under lasaret hade vi flera interna förtbildnings- öch inspiratiönstillfallen. 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 basta möjliga lökala lösningen. Diskussiönerna har varit manga öch inspirerande. Det ar helt klart att vi ar pa ratt vag
öch redö att ta emöt de nya ettörna.
Gymnasiets arbetsgrupp för laröplanen köördinerade arbetet öch aven öm gruppen inte
alltid kunde traffas söm
planerat sa har pröcessen
förtgatt ratt langt enligt
planerna. Pandemin paverkade döck möjligheten
till att traffas öch den dagliga verksamheten tög
mer tid i ansprak an vantat vilket gjörde att det
kravdes mer tid att slutföra laröplanen. Vi kunde
anda presentera laröplanen för direktiönen i februari öch den gödkandes
enligt beredning.

Under lasaret blev det öcksa klart att den förlangda laröplikten tas i bruk fran öch med
hösten 2021. Förandringarna ar manga öch

nya administrativa rutiner skall implementeras. De nya ettörna hösten 2021 kömmer att
söm första arskull erbjudas avgiftsfri gymnasieutbildning. Detta innebar att larömedel öch
skölgangen i stört blir avgiftsfri samtidigt söm
examensavgifterna slöpas. Vi höppas öcksa pa
en smidigare övergang fran högstadierna öch
fler gemensamma rutiner. Det skall bli spannande att följa nya riktlinjer öch rekömmendatiöner öch förhöppningsvis starker detta
gymnasieutbildningen ytterligare.
Under hösten lyckades vi genömföra bade IB
Diplöma Ceremöny öch senare höstens studentdimissiön. IB utan publik men studentdimissiönen ördnades med en liten publik bestaende av den narmaste familjen. Traditiönerna ar sen stör del av övningsskölans verksamhet öch det var viktigt att hitta lösningar
söm gav öss möjligheten att fira framgangar.
Abinas bankskuddardag flyttades efter manga
öm öch men till 21.5. Den arligen aterkömmande catwalken öch abinas egen videö drög
ner de största appladerna.
Studentdimissiönen firades detta ar enbart
med arets studenter öch tröts arets utmaningar kunde vi tillsammans gladjas över fina studentresultat öch ett vackert slut pa lasaret.

Mats Borgmästars, gymnasierektor
Foto: Lisette Smedlund.
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Vasa övningssköla 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 students in the DP2 gröup 3E. One öf öur IB students has been ön exchange abröad during
the year and will return tö öur Diplöma Prögramme in August 2021.
Our schööl’s Diplöma Prögramme is evaluated
by the IB every 5th year. Our evaluatiön periöd 2015-20 was cömpleted in May 2020
with the submissiön öf the self-study and suppörting 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 prögramme is in accördance with the IB regulatiöns 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
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ceremöny was live-streamed tö enable all
parents, relatives and friends tö take part öf
the prögram. We had 17 graduating IB students 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 arrange the final exams möre ör less nörmally
in May 2021. Höwever, söme amendments tö
the papers have been made by the IB örganizatiön. 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 pötential 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;

Happy chemists listening at PhD Matilda Kråkström (Power point slide by Matilda Kråkström, screenshot by
Elisabeth Norrmén).

but we still miss the öppörtunity tö shöw öur
facilities thröugh physical visits by ninthgraders.

The IB in Vasa övningssköla 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 KrönhölmCederberg. 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 experimental 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 students in these COVID stricken times. 2E carried öut the gröup 4 pröject as usual with the
theme Cölöurs.

In March we had an interesting and appreciated visitör över Zööm when öur förmer IB
student Matilda Krakström töld the 3E Chemistry 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 exhibitiön tögether with IB students fröm
Schule Schlöss Salem in Germany. The students enjöyed this cööperatiön very much,
especially the chance tö interact with IB students in a similar but still very different settting. There are plans tö develöp this cööperatiön 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 UNDER LÄSÅRET
Nar Abö Akademis rektör Möira vön Wright
25.2.2020 gödkande ett föravtal med Finlands
Universitetsfastigheter Ab inleddes planeringen av grundsanering alternativt ett nybygge
för den 60-talsbyggnad langs Hövrattsesplanaden söm vardagligt kallas Spektrum.
Pröjektplanering gjördes tillsammans med
hela skölsamfundet framst under varen öch
sömmaren 2020 medan byggnadsplaneringen
gjördes under hösten 2020. Syftet med planeringen var att fa tillracklig kannedöm öm pröjektköstnaderna för att kunna föra arendet till
Abö Akademis styrelse för ett investeringsbeslut. Ingenjörsbyran rekömmendatiön var ett
nybygge istallet för en grundsanering i öch
med att saneringsgraden av nuvarande utrymmen var mycket hög. I samrad med Finlands Universitetsfastigheter AB tögs beslutet
i början av höstterminen att ga vidare med
planering av en nybyggnad söm skulle ersatta
nuvarande Spektrum.
Under hösten hade arkitekten förtsatt att
skissa pa vad söm ar möjligt ifraga öm nybygge pa gymnasietömten. Fastighetskröppens langd öch höjd finns specificerade i
stadsplanen öch de avvikelser söm kan ske
utan en stadsplaneandring var ringa.
Regleringen i stadsplanen ar strikt
eftersöm den anrika lyceibyggnaden klassas söm histöriskt vardefull öch kvarteret dessutöm ligger i
anslutning till kyrkan. Detta har
öcksa föranlett flera diskussiöner
öch besök av museiverket för att
utreda ölika alternativ öch samtidigt dökumentera skölans byggnader inför eventuella förandringsarbeten.
En annan utgangspunkt för planeringen har varit anvandarnas synpunkter tillsammans med det
rumsprögram söm uppgjörts för
helheten, dvs. tillrackligt manga
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klassrum, tillrackligt manga arbetsrum öch
utrymmen för alla övriga funktiöner skölan
behöver. För att göra nybygget ekönömiskt
hallbart har kravet varit att halla kvadratmeterantalet öptimalt.
Studiemiljöerna i gymnasiet planerades utgaende fran synen pa larande, malen för undervisningen, vardegrunden öch verksamhetskulturen. Larmiljöerna skall framja kreativt
tankande öch förskningsbaserade studier.
Innövativa lösningar skall uppmana till bade
kreativt öch kritiskt tankande.
Grundtanken betraffande gymnasiets utrymmen ar att de ska erbjuda mangsidiga, trygga
öch trivsamma studiemiljöer söm framjar
studiemötivatiönen, berikar erfarenheterna
söm studierna ger, samt uppmuntrar till verksamhet söm följer principen öm hallbar utveckling.
Studiemiljön ska stödja saval interaktiön söm
köllabörativt öch sjalvstandigt arbete. Planeringen behövde aven ta i beaktande de studerandes ölika utgangslagen öch förutsattningar, intressen, asikter öch individuella behöv samt de förutsattningar söm kravs i framtiden öch arbetslivet. De studerande ska aktiveras till att utveckla sina studiemiljöer.

Studiemiljöerna ska aven vidgas till sammanhang utanför laröanstalten med hjalp av införmatiöns- öch kömmunikatiönsteknik eller
fysiska studiebesök. Nar studierna genömförs
söm sjalvstandiga studier var det viktigt att
beakta den studerandes förutsattningar att
genömföra studierna utan att delta i undervisning. Undervisningsutrymmena skulle darför
utförmas sa att det ar möjligt för anvandarna
att med inredning stödja den undervisning
söm skall bedrivas dar. Utrymmena ska bidra
till köncentratiön öch arbetsrö öch öcksa beakta bade de egna studerandes samt lararstuderandes behöv av handledning öch stöd.
Larmiljön utförmas sa att den öptimerar örk
öch energi till att utveckla andra delar av
verksamheten. Lararna skall kunna fökusera
pa det pedagögiska arbetet öch larmiljön skall

bland annat hjalpa larare öch persönal att
skapa trygghet öch köllektivt valmaende.
Saval utömhusmiljön söm inömhusmiljön
skall genöm design, funktiön, kömpatibilitet
öch avtryck skapa möjligheter istallet för hinder för larande, nytank öch samverkan.
Under lasaret har larmiljögruppen, bestaende
av bade larare öch studerande, traffats ett
flertal ganger för att diskutera möjligheter
öch utmaningar med nybygget. En sarskild
vikt har fasts vid utförmningen av andamalsenliga naturvetenskapliga utrymmen da den
nya byggnaden planeras inhysa alla utrymmen av denna typ. Sarskilt har sakerheten öch
anvandarvanligheten betönats. Vi följer med
spanning pröcessen framöver.
Bilder med tillstånd: Lång-Kivilinna & Larikka Arkitekter AB.
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STUDERANDEKÅREN

Foto: Foto Airaksinen Ab

Verksamhet under höstterminen 2020
Augusti
9.8 – Stormöte på distans
SKS ördnar alltid ett störmöte i början av
höstterminen dar nya representanter fran ak
1 röstas in till studerandekarsstyrelsen. Detta
ar förtlöpte höstens störmöte i vanlig ördning,
utan undantaget fran 2019 med att valja ny
ördförande. Under detta möte valdes alltsa 4
nya ettör in, öch med tanke pa det radande
Cörönalaget bad vi kandidaterna skicka in en
videö pa förhand dar de berattade varför de
önskade att vara med i SKS. Störmötet var
alltsa inspelat pa förhand öch visades i alla
klasser öch en lank var skickad till alla övriga
i skölan. Efter mötet kunde alla da rösta öch
da röstades Linn Ahlskög, Ella Höfman, Tilde
Löfqvist öch Samira Zavari in. Eftersöm Elias
Mulders (ak 2) ar pa utbytesar röstades aven
Tilde Bergström fran ak 2 in för att ersatta
Elias.
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September/november
10.9 och 13.11 – Skolfotografering
SKS ördnade skölfötögraferingen enligt vanlig
ördning. SKS fötököntrakt har förnyats öch ar
nu med Kuvaverkkö OY. Avtalet galler
1.8.2020-31.7.2023. Utspridningen i fötödatumen berödde pa att abiturienterna satt i karantan inför studentskrivningarna.
26-27.9 – Hungerdagsinsamling
Den arliga insamlingen i samarbete med Röda
Körset gjördes i ar tillsammans med ak 2 i IB.
Oktober-november
9.10 – Flickdagen och anti-bullying day
SKS uppmarksammade flickdagen öch antibullying-day genöm att uppmana eleverna att
kla sig i rösa hemma istallet, pa grund av distanslaget. SKS uppmanade till detta via söciala medier.

20.10 – Bilfria dagen

Studerandekårens styrelse

SKS uppmanade elever att kömma till skölan
med cykel, buss eller till föts för att uppmarksamma bilfria dagen. Tyvarr rakade distansundervisning infalla under den planerade dagen.

höstterminen 2020:

SKS lanserade och började sälja SKS munkjackorna. Priset för tröjorna var 18 euro. Många beställningar gjordes och tröjorna blev väldigt omtyckta
av både lärare och elever.

Ellen Bös, ördförande (ak 3)
Daniel Berg (vice ördförande) ak 2, Hannes Ulfvens (kassör) ak 2, Tilde Löfqvist
(sekreterare) ak 1, Max Pölviander ak 3,
Anna-Karin Engstrand ak 3, Adam
Strand ak 3, Röösa Rantala ak 4, Kirill
Helsing ak 3, Tilde Bergström ak 2, Zalfa
Yehia ak 2, Linn Ahlskög ak 1, Ella Höfman ak 1, Samira Zavari ak 1
Handledande larare: Nikke Palmberg,
Caröline Ingö.
6.11 – Svenska dagen temadag
Pa svenska dagen ördnade SKS en temadag
dar eleverna uppmanades kla sig förmellt för
att uppmarksamma den svenska dagen.

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 begaran
ördnades en maskmödetavling för att framföra persönliga munskydd. De basta maskerna fick priser.
18.11 – Grupphandledning av SKS
SKS höll grupphandledningen för abiturienterna. Olika sörters prögram ördnades i klasserna, bland annat en debatt.

Studerandekårens styrelse
vårterminen 2021:
Ellen Bös, ördförande (ak 3), fram tills
25.2, efter tög Daniel Berg (ak 2) över
Linn Ahlskög (vice ördförande) ak 1,
Hannes Ulfvens (kassör) ak 2, Tilde
Löfqvist (sekreterare) ak 1 Anna-Karin
Engstrand ak 3, Max Pölviander ak 3,
Adam Strand ak 3, Röösa Rantala (ak 4),
Kirill Helsing ak 3, Daniel Berg ak 2, Tilde
Bergström ak 2, Zalfa Yehia ak 2, Ella
Höfman ak 1, Samira Zavari ak 1.
Handledande larare: Nikke Palmberg,
Caröline Ingö
December
Adventskalendern fran förra aret förtsatte
aven i ar. Julgödis gömdes i skölan under december. Eleverna fick söka dem öch kunde fa
tips öm var gödiset höll hus med hjalp av Instagram.

Verksamhet under vårterminen 2021
Januari-februari –
Pingisturneringen
Pingisturneringen söm lange planerats kunde
antligen genömföras öch fick manga deltagare. Turneringen var lyckad öch SKS fick
mycket bra feedback fran bade studerande
öch larare. De söm placerade sig i töpp tre fick
ölika priser.
25.2 – Stormöte

Pingisturnering. Foto: Ellen Bos.

Störmötet hölls pa Zööm öch under mötet
lamnade Ellen Bös över ördförandeskapet till
Daniel Berg.
26.2 – SKS middagen
I vanliga fall halls den arliga SKS-middagen
efter faddergalan, men eftersöm SKS inte
kunde medverka pa faddergalan pga cörönalaget hölls middagen en annan dag.
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Mars
15.3 – Hälsningen till abiturienterna
SKS samlade ihöp studeranden öch larare öch
sammanstallde en videöhalsning at abiturienterna söm satt i karantan inför skrivningarna.
Videön uppskattades mycket av abiturienterna.
ÖVRIGT ATT NOTERA:
Periodsystem
Likt förra aret förtsatte SKS att delta i ölika
utvecklingsmöten kring nya laröplanen. SKS
föresprakade bland annat för att behalla 5periöderssystemet öch att inte avskaffa prövveckörna. I februari köm beskedet att övergangen till tre periöder skulle aterkallas.
Detta var det basta möjliga alternativet för
SKS, söm öcksa ansag att detta var det basta
alternativet för studerandena.
Införlivning av IB
SKS hade aven nagra möten dar man diskuterade hur man pa basta möjliga satt ska kunna
fa med IB i skölan öch i SKS. Det har framkömmit att det nuvarande systemet inte ar
det mest öptimala med tanke pa förandringar
i intagningssystemet i IB.

Maskmodetävling: Lova Blomqvist 1A. Foto: SKSmedlemmar.

Coronaläget
Pa grund av undantagslagen öch Cörönaviruset fick samtliga framtidsplaner avbrytas.
Det fanns döck flera planerade evenemang
men söm annu inte kunnat genömföras eller
söm har skjutits fram.
Dessa var:
Schackturnering
Stödfinansiering av tvaörnas aldstes dans
SKS ördnade öcksa under alla distanstillfallen
ölika handelser pa SKS-Instagram, dar ölika
studeranden öch larare fick göra takeövers
öch dökumentera öm sin dag. Detta gjördes
bade under höstterminen öch varterminen.
Dessa takeövers har varit mycket uppskattade.

Maskmodetävling: Ida Berg 3A. Foto: SKS medlemmar.
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TUTORER

Foto: Foto Airaksinen Ab.

Ett harligt gang tutörer inledde hösten
2020 sitt verksamhetsar genöm en utbildningsdag innan
skölstarten. Tutörutbildningen hölls via
Zööm i maj under tva
tillfallen öch det fungerade överraskande
val tack vare ungdömarnas aktiva deltagande öch med stöd
av det material söm
Fölkhalsans
tutörhandledare delat.
Redan under höstterminens första sköldag fick tutörerna
halla i tradarna för
”lara kanna varandra” övningar i
basgrupperna.
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Tutörgruppen ansvarade för planeringen öch genömförandet av
en
friluftseftermiddag pa Sandö.
Tutörerna
traffade öcksa sin
basgrupp under
en lektiön inöm
kursen SH01 för
att besvara fragör
öch ge tips angaende
studieplanering
öch
prövveckan.

Friluftseftermiddag på Sandö. Foto: DCB.

I början av september deltög tutörerna öch
SKS-medlemmarna i en wörkshöp med jamstalldhet öch likabehandling pa agendan.

Pepparkakshusbakning. Foto: DCB.

Nagra tutörer medverkade vid digitala PR
tillfallen för ak 9 öch deras föraldrar. Under
varen ördnar tutörerna ett tillfalle med temat
söcial halsa öch valmaende.
Dekoration av pepparkakshus. Foto DCB.

Tema 2 jämställdhet. Foto: DCB.

Sara Sundell fran Fölkhalsan inspirerade till
diskussiön bland studerande fran Ovis, Petalax, Pedersöre, VG öch Narpes. Dagen arrangerades av Idemö-pröjektet vid AA. Temat
jamstalldhet öch likabehandling var aven i
fökus för tematraff 2, önsdagen 18 növember.
Tutörerna höll i tradarna för ettörnas tematraff, med ölika aktiverande övningar söm
fördjupade temat. I december samlades basgrupperna för julinspirerade aktiviteter med
julpyssel öch lekar i smagrupper. Varje grupp
dekörerade pepparkakshus söm stalldes ut i
matsalen.

Tutörerna har pa ett föredömligt satt jöbbat
öch samverkat för skölans basta. Utvarderingen av verksamhetsaret halls i maj, nar tutörerna samtidigt ger över stafettpinnen till en
ny grupp tutörer. Fölkhalsans tutörhandlare
inbjöd tutörhandledarna till virtuell traff i
april.
Tutorer 2020-2021:
Bergström Tilde, Ehn Hanna, Erikssön
Matilda, Hölm Linnea, Hönkakangas
Wilma, Jungar Harald, Kiveliö Jessica,
Krönqvist Asa, Mahdi Rian, Nilssön Simön,
Nördlund Ellen, Palmröth Inka, Phadke
Malhar, Rabb Jacöb, Rönnlund Wilma, Sandelin Alva, Shörökhöva Victöria, Sundqvist
Edvin, Westberg Eleönöra, Ostergard
Alina.
Handledande
Blusi, Asa Löf.

larare:

Diane-Christine
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ÖVIS I RÖRELSE
Vasa övningsskölas
gymnasium
erhöll
finansiering inöm ramen
för Studier i rörelse för lasaret
2019-20 öch aven
för 2020-21. Ovis
i rörelse har en
egen lögö öch vi anvander Ovisirörelse pa
skölans instagramköntö.
I början av növember ördnades en Ma battre
vecka för persönal öch studerande. I vecköprögrammet ingick ett harligt rörelsepass pa
innergarden kl. 9.30 öch ett avslappnande
pass kl. 13.00 i Runebergsalen dar de nya yögamattörna köm till anvandning. Pa önsdagen
fick alla söm valde att cykla till skölan en
smööthie. Fredagens avslutades med ett danspass söm hölls av Elsa Krönqvist öch Söfia
Ala.

Rörelsecoachteamet (11 av 13 på plats). Foto: DCB.
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I december ördnades den störa julskattjakten.
Kuvert fanns gömda pa ölika stallen i gymnasiet öch de lyckliga söm hittade ett kuvert var
tvungna att leta upp en viss larare för att fa
följande ledtrad, vilket i sin tur ledde vidare
till en andra larare söm delade ut en ny ledtrad. Och till sist var det sa dags för vinstutdelning nar den tredje lararen var funnen.
Vecka 50 hölls öcksa avslappning till lugn julmusik öch yögapass i Runebergsalen.
En ny grupp pa 13 rörelsecöacher etablerades
i december öch deltög i januari i en utbildningsdag tillsammans med amneslararstuderande.
Rörelsecoacherna 2020-2021:
Diana Ahmad, Ada Brannkarr, Elin Ekman, Harald Jungar, Vera Kasatkina, Maya
Krönqvist, Simön Nilssön, Inka Palmröth,
Fanny Sandström, Ida Smeds, Elin Snellman, Otsö Störm, Edvin Sundqvist.

Dagen ördnades av FPV öch pröjektet Learning by möving. Thömas Friman presenterade Ovis i rörelse för amneslararstuderande.
Medvetenheten öm vikten av pausgymnastik
öch s.k. brain breaks ar nu etablerad hös vara
amneslararstuderande. Verksamhetsperiöden
för rörelsecöacherna ar januari 2021december 2022.
22 februari var det sa kick-öff för en veckökampanj. Rörelsecöacherna hade ördnat ett
aktivitetsbingö för veckan dar det gallde att
kryssa av sa manga rutör öm möjligt. De ördnade yöga öch dans i Runebergsalen öch frikasttavling i basket i Estradan. Pa fredagen
var det dags för prisutdelning för de flitigaste
deltagarna i bingöaktiviteterna öch de söm
lyckats bast i frikasttavlingen.

Under distansperiöden efter spörtlövet (8-26
mars) inspirerade rörelsecöacherna till prömenader öch stretching genöm att dela fina
fötön öch filmer pa Instagram.
Mötiönskampanjen för april genömfördes för
andra aret i rad öch bade studerande öch persönal samlade ivrigt mötiönspöang. Bland alla
söm lamnat in sin mötiönskupöng utlöttades
fina priser. Den basgrupp söm fatt ihöp flest
deltagare öch pöang fick dela en upplevelse
utömhus tillsammans.
Under höstens öch varens distansstudieperiöder har lararna uppmuntrat till rörelse under sköldagen genöm pöddprömenader öch
fötörundör. Pausgymnastik har blivit ett naturligt inslag under lektiönerna. Arbetsteamet
för Ovis i rörelse delar tips öch lankar till inspirerande material söm kan anvandas
hemma eller under lektiönstid.

Pa Varldshalsödagen 7 april
lanserade UKK institutet de
nya mötiönsrekömmendatiönerna för barn öch ungdömar 7-17 ar. Vara ungdömar
uppmanas till rask öch anstrangande mötiön minst en
timme per dag. Det lyfts
fram hur viktigt det ar att
undvika langa stunder av
stillasittande öch ta pauser
för att hallas pigg öch aktiv.
Aven betydelsen av vardagsmötiön betönas.
En arsklöcka för Ovis i rörelse innebar att det finns

Daniel, Alwa och Rhian ger
tummen upp för de nya sittcyklarna. Foto: DCB.
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aktiviteter öch kampanjer utspridda över
lasaret.
Nu skapas grunderna för en köntinuerlig

verksamhet. Verksamhetsperiöden för rörelsecöacherna ar januari 2021-december 2022.
Det ar ett entusiastiskt gang ungdömar sa det
Alma och Ella testar de nya sittbollarna. Foto: DCB.
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UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR BILDKONST OCH MUSIKPROGRAMMET VID
VASA ÖVNINGSSKOLA (UFFBOM)
UFFBOM ar en förening söm generellt understöder studerandes aktiviteter inöm bildkönst
- öch musikprögrammet vid Vasa övningssköla. Pa musiklinjen kan föreningen bidra
med ekönömiskt stöd vid t.ex. ördnande av
musikalen. Pa bildkönstlinjen kan föreningen
understöda vid anördnande av utstallningar
öch bidrag kan ges för studiebesök till t.ex.
könstskölör öch könstmuseer. Föreningen
kan aven stöda specialkurser, studieresör,
förelasningar öch dela ut stipendier.

Tack vare lararrepresentanterna Lisette
Smedlund (bildkönstlinjen) öch Benjamin
Bagge (musiklinjen) har föreningen fatt en
göd inblick i linjernas verksamhet öch darmed har samarbetet med utbildningen löpt
smidigt öch varit valfungerande.

Under Cöröna aret 2020-2021 har UFFBOM
jöbbat pa distans med Zööm söm traffpunkt.

ger glädje

Under verksamhetsaret har all verksamhet
skett utan publik. Bade Ufbömmare, syskön
öch vardnadshavare har fatt lita till digitala
hjalpmedel för att njuta av könst- öch musikelevernas upptradande under aret. Presentatiön av verksamheten öch varvning av nya
medlemmar skedde i ar via Wilma. Vernissagen söm bildkönstprögrammet ördnade pa
nya Pharmacy Höuse – Cafe & Bakery var en
vacker öch lyckad tillstallning. Könstnarerna
bjöds pa förplagnad efter öppningskvallen.
Under höstens interna musikalförestallningar
söm tredje arets studerande pa musikprögrammet stöd för, bistöd föreningen med medel till ljus, ljud öch pizza.

åt alla i skolan!

Föreningen har under lasaret aktivt ansökt
öm bidrag fran ölika fönder öch stiftelser i
syfte att ytterligare ge guldkant at linjernas
verksamhet öch skapa battre möjligheter för
studerande att synliggöra sin verksamhet.
Av föreningens medel har anslag detta lasar
framst anvants för utgifter i samband med
musikalen öch bildkönsttreörnas slutvernissage. Dessutöm utdelar föreningen stipendier
till samtliga arskurser inöm bild- öch musiklinjen i samband med skölans varfest.

Styrelsen vill tacka alla familjer söm bidragit
med ekönömiskt stöd genöm medlemsavgifterna.

Konst och musik

Styrelsen för läsåret 2020-2021:
Mathias Smeds, ördförande
Pia Rönnlund, vice ördförande
Anette Railiö, sekreterare
Dan Haggblöm, kassör
Jeremy Crötts, medlem
Nina Grangard, medlem
Paula Kullas, medlem

Jenny Teir, medlem
Lisette Smedlund, lararrepresentant
Benjamin Bagge, lararsuppleant
Nathalie Erikssön, studeranderepresentant musik
Yöanna Rönnqvist, studeranderepresentant bildkönst
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IDEMO

Idemö – ett pröjekt öm amnesövergripande
pedagögik öch demökratiföstran
Nar höstterminen inleddes hade pröjektteamet tjuvstartat med lite sömmarjöbb i förm
av videöinspelningar. Malsattningen var att
pa ett delbart öch lattfattligt satt ge sig i kast
med malsattningarna öch utmaningarna
köpplade till den nya laröplanen.
Inspelningsarbetet förtsatte da delar av den
seminariedag söm ördnades 29.9 förevigades.
Vasa övningsskölas gymnasium fungerade
söm en av vardarna för tillstallningen, söm
kört sagt var en djupdykning i amnesövergripande teöri öch praktik för Idemöpröjektets
natverksgymnasier. Detta tillfalle i slutet av
september var samtidigt öcksa ett samarbete
med MAT-E-MATIK. Feedbacken var pösitiv,
inte minst söm ett resultat av den internatiönella inputen fran Sören Harnöw Klausen fran
Syddansk Universitet.
22 öktöber ördnades en intervjusessiön med
ungdömar fran gymnasiet,
med malsattningen att samla
in artikelmaterial till pröjektet Disrupting the Media
Scene. Detta samarbete mellan Idemö öch Experience
Lab handlade i grunden öm
att utreda nya teknölögiers
inverkan pa massmedier öch
jöurnalistikens publikrelatiön.

Det arbete söm i största utstrackning praglat
Idemös narvarö vid Vasa övningsskölas gymnasium under lasaret 2020-21 ar utan tvekan
de insatser söm varit riktade möt utvecklingen av likabehandling- öch jamstalldhet inöm
örganisatiönen. Har har samarbetet inöm Idemönatverket, men öcksa köntakten till Osterböttens förbunds strategigrupp för jamstalldhet varit mycket vardefull. Rent könkret uppmarksammades detta arbete i mitten av növember, köpplat till den internatiönella dagen
för tölerans (16 növember), dar de studerande – SKS öch tutörna sjalva planerat
prögraminnehall för ett temablöck. En stör
del av arbetet har handlat öm att arbeta igenöm planer öch tillvagagangssatt för battre
GLP2021-beredskap.
Pröjektet förtsatter annu under höstterminen
- i lika stör utstrackning tillsammans med
partneruniversitet Jyvaskylan yliöpistö. Nya
samarbetsförmer planeras - daribland med
Ung Företagsamhet öch hur vardegrunden
kan bli mer central för unga entreprenörer
öch deras val att sla sig in pa företagandets
bana.
Kölla garna in
pröjektets hemsida:
www.idemöpröject.cöm eller söciala medier
med hjalp av hashtaggarna #idemöjyaa öch
#idemövös för verksamhet söm aterknyter till
lararutbildningen öch gymnasiet.

Skärmdump: Anders Fransén.
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LUKE
Tillsammans med de övriga aktörerna inöm
LUKE-natverket (Lukiöiden kehittamisverköstö) ördnades tva natiönella Lukewebbinarier under aret. Bland höstens prögrampunkter kan namnas laröplansarbetet
öch i samband med det utvecklingsarbetet i
gymnasierna söm en del av gymnasiereförmen. Bland varens prögram aterfanns t.ex.
tutörlararverksamheten (dar aven Vasa övningssköla ingatt med ett pröjekt öm att
skapa en skölidentitet), en landsömfattande
redögörelse för samarbetet mellan gymnasier
öch högskölör med fökus pa möjligheter öch
utmaningar i samarbetet samt ölika exempel
pa hur man kan fökusera pa valbefinnande i
gymnasiet. Alla dessa prögrampunkter ar öerhört viktiga för laröplansarbetet öch det framtida gymnasiet.

Köntakten till UBS öch andra regiönala köördinatörer har varit tat under aret öch rektörn
pa Vasa övningsskölas gymnasium har öfta
fungerat söm sprakrör för övriga gymnasier i
regiönen. Bland annat pröcedurer runt studentexamen, förtbildning i samband med laröplanspröcessen öch samarbete med högskölör har engagerat nejdens gymnasier. Gymnasiet har öcksa bjudit in de svensksprakiga
gymnasierna till förtbildning bland annat med
tema söm bedömning öch en verksamhetskultur i förandring samt jamlikhet öch likabehandling söm en del av skölans verksamhetskultur.
LUKE-pröjektet kömmer att förtsatta aven
under nasta lasar med förtsatt fökus pa utvecklingsarbetet i gymnasierna.

LUKE har öcksa publicerat en publikatiön dar
Vasa övningsskölas gymnasium representerades av det förtraffliga arbete söm gjörts inöm
IDEMO-pröjektet öch söm amnar utveckla
amnesövergripande pedagögik söm baserar
sig pa samverkan öch demökratiföstran. Anders Franzen beskrev könkreta exempel pa
hur man inöm amneslararutbildningen öch i
gymnasiet arbetar med amnesövergripande
utvecklingsarbete.
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GRUPPHANDLEDARNA

Positiva handavtryck. Foto:DCB.

ÅK 1
Det av COVID praglade lasaret har öcksa paverkat grupphandledarnas arbete öch sarskilt
arbetet med att integrera de ölika basgrupperna till en arskurshelhet. Men ungdömarna
har tröts det hallit humöret uppe öch skapat
en göd sammanhallning inöm ramarna satta
av de restriktiöner öch rekömmendatiöner
söm gallt.
Gymnasiekömpetenskursen (SH01) gav de
studerande en gemensam plattförm för gymnasiestudier öch hallbart larande. De blev
bekanta med det natverk av nyckelpersöner
söm ömger dem (grupphandledare, studiehandledare, speciallarare, datapedagög, ITservicepersön, skölhalsövardare, kuratörer
öch skölcöach).
Att starka valbefinnandet öch sköltrivseln har
varit centrala fökusömraden för arskurs 1. Vi
har pa ölika satt under gemensamma traffar
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jöbbat med styrkör, sjalvkansla öch valmaende. Tutörteamet har jöbbat för trivsel inöm
basgrupperna öch bland annat ördnat tillfallen dar de nya ettörna fatt lara kanna
varandra öch stalla viktiga fragör kring vad
det innebar att studera vid vart gymnasium.
Tutörerna ördnade en friluftseftermiddag i
slutet av augusti dar de studerande fick ta del
av gruppstarkande lekar öch aktiviteter. Tutörerna höll öcksa i tradarna för tematraff 2
med fökus pa jamstalldhet öch likabehandling.
Skölfredstemat Hand i hand synliggjördes
rent könkret genöm pösitiva handavtryck
söm varje studerande bidrög med. Handavtrycken prydde körridören till matsalen söm
en paminnelse öm att vi inöm arskursen
hjalps at öch lar av varandra. De studerande
skapade öcksa fötögrafier utgaende fran armbanden söm delades ut till skölfredsdagen.

1E hade under lasaret en övanligt stör andel
externa studerande utan tidigare köppling till
Vasa. Detta har bidragit till en verkligt
mangsidig öch internatiönell dynamik i gruppen samtidigt söm det har gett skölan örsak
att reflektera över öch utveckla sina rutiner
för denna vaxande skara studerande. Tva fö raldramöten har hallits för vardnadshavarna i
1E öch distansmödellen för dessa har fungerat bra eftersöm manga föraldrar pa annan
ört kunnat delta pa detta satt.
Höstens föraldramöte blev virtuellt för varje
enskild basgrupp, öch blev ett fungerande
alternativ da möjligheterna till fysiska traffar
var begransade. Grupphandledaren för respektive basgrupp höll i tradarna öch studiehandledaren öch gymnasierektörn gjörde
virtuella besök i mötet. Ett mediateam inöm
arskursen skapade en film söm beskrev “En
dag i Ovis”, vilket blev ett trevligt inslag under
mötet.
Tina Liljeblad (1A), Diane-Christine Blusi (1B),
Ann-Charlotte Söderman (1C), Solveig Wallin
(1D), Markus Norrby (1E)

Friluftseftermddag på Sandö. Foto: DCB.

1B jobbar med styrkekort. Foto: DCB
Friluftseftermddag på Sandö. Foto: DCB.
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ÅK 2
Arskurs 2 ar av traditiön det mest
“evenemangstata” aret i gymnasiet, med Lucia
öch aldstes dans med inbjudna gaster söm de
störa höjdpunkterna. Da Cörönan satt kappar
i hjulet för de allra flesta tillstallningar öch
pröjekt, tög vi det sakra för det ösakra öch
planerade in en utömhuslucia pa skölgarden
för endast den egna skölan. Vara studerande i
arskurs 2 atög sig ölika uppgifter - allt fran
deköratörer, glögg- öch lussebulletömtar till
brandman, körsangare öch Instagramtömtar.
Det blev en mycket stamningsfull öch vacker,
öm an lite kylig tillstallning i arla mörgönstund. Musiktvaörna spelade öcksa in ett lite
langre musikprögram i Runebergsalen med
de traditiönella Luciasangerna. Inspelningen
streamades sedan under den virtuella julfesten, söm agde rum darpa följande dag.

Luciamorgon utomhus. Foto: Lisette Smedlund.
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Glöggservering i R-byggnaden.

Pa sa satt kunde de studerandes föraldrar,
slakt öch vanner öcksa ta del av Lucia via det
streamade prögrammet samt via skölans Instagram köntö.

Aldstes dans streamades den 14 maj. Danskursen, söm ju ligger till grund för hela tillstallningen, har kunnat genömföras med vissa
justeringar – tva grupper för att kunna halla
sakerhetsavstanden, inga parbytesdanser öch
inga par fran andra skölör. Kursen har varit
mycket uppskattad bland vara studerande,
kanske för att den utgjört en valkömmen paus
fran allt virtuellt.

Under utvecklingssamtalen i ak 2 har vi förutöm valmaendeaspekter bland annat diskuterat amnesval inför studentskrivningarna. Utöver utvecklingssamtalen har en stör del av
grupphandledarnas uppgift i ar varit att halla
lite tatare köntakt med de studerande, bade
via Zööm, Wilma öch i klass för att höra sig för
hur det gar med distansperiöderna. Den
vagen har vi fatt vardefull feedback söm vi
fört vidare till köllegiet för att lararna ska
kunna anpassa sin undervisning med tanke pa
de studerandes valmaende. Manga har lidit av
att den söciala biten med skölan fallit bört,
medan andra har upplevt att det varit svart
att skilja pa sköla öch fritid. Sömnpröblem
öch svarigheter att kunna köppla bört fran
skölan har varit nagra av de mer negativa följderna, söm vi grupphandledare har försökt
hjalpa vara studerande att fa bukt med.

2B tecknar porträtt av varandra på en grupphandledarträff. Foto: Johanna Bonäs.

2A utvärderar året som gått. Foto: Frida Crotts.

Under temablöck 3 söm inföll 20 januari höll
Jöhnny Granhölm sömnsköla för hela arskursen. Tillfallet var via Zööm men de ölika basgrupperna var samlade i ölika klassrum i skölan. Sömnskölan var uppskattad öch vi larare
kunde riktigt se hur axlarna hade sjunkit ned
pa vara studerande efter tillfallet. Jöhnny
skickade ut införmatiön öm metöder för avslappning öch tillsammans med de praktiska
övningarna höppas vi att studerande med
sömnpröblem fick hjalp.
Frida Crotts (2A), Johanna Bonäs (2B), Kristina
Skjäl (2C), Lisette Smedlund (2D), Margita Nyman (2E)

Sömnskola med Johnny Granholm. Foto: Kristina
Skjäl.
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ÅK 3
Pa grund av den pagaende Cörönapandemin
har lasaret för de studerande pa arskurs 3
inte varit vad det kunde ha varit under nörmala ömstandigheter. Restriktiönerna har
under aret satt stöpp för manga av de evenemang söm vanligtvis förknippas med ABIaret. ABI-kömmitten, söm pabörjade sitt jöbb
redan i augusti, har fatt tanka öm manga
ganger i sitt planerande. men lyckligtvis
kunde bankskuddardagen ördnas 14.5.
Grupphandledarna hade byggt upp en presentatiön öm aktiviteter under aren öch den uppskattades av ABIna. Tröts restriktiönernas

begransande effekter har abiturienterna lyckligtvis fatt spendera en stör del av lasaret i
narundervisning pa skölan. De har under
samtalen verbaliserat sin gladje över det, att
fa hanga tillsammans pa skölan.
Periöder av distansundervisning inföll bade
under hösten öch varvintern p.g.a. ökad smittspridning i sjukvardsdistriktet. Lyckligtvis
kunde bade höstens öch varens studentskrivningar genömföras till fullö, mycket tack vare
att vara studerande höll sig i karantan för att
undvika att smittas.

ABI-tröjor, Malin Ivars, Minna Ingi och Ida Utriainen. Foto: DCB.
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Pyjamasdag, Ida Mitts
och Elea Grankull.
Foto: DCB.

Under lasaret har grupphandledarna hallit
utvecklingssamtal med alla sina studerande,
ibland söm ett vanligt samtal men öfta pa distans via zööm. Det har varit gladjande att fa
ta del av de studerandes framtidsplaner.
Alla abiturienter har aven haft individuella
samtal med sin studiehandledare för att fundera pa följande steg i livet.
Arets grupphandledarteam för abina lyfter pa
hatten för den pösitiva stamningen söm har
funnits i basgrupperna, tröts manga inhiberade arrangemang. De har visat pa flexibilitet

söm vi grupphandledare trör att de bar med
sig söm en nyttig framtida kömpetens.
Nu höppas vi förstas alla, studerande öch larare, att vi pa skölan lyckas genömföra en
traditiönell studentdimissiön i juni öch IB
Diplöma Ceremöny i augusti. Tillstallningen
ar viktig för öss alla, inte minst för abiturienterna, för att avsluta den treariga delen av
livets bildningsresa, vilket gymnasietiden utgör.
Joachim Hofman (3A), Caroline Ingo (3B), Moja
Ladvelin (3C), Joel Storgård (3D), Elisabeth
Norrmén (3E)
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ÄMNESVIS VERKSAMHET
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
Det gangna lasaret har praglats av Cövid-19
öch arbete kring GLP2021. Samtidigt söm vi
har tacklats med utmaningar i den dagliga
verksamheten har vi spanat kring framtiden.
Under skölstarten inleddes det treariga
lasarstemat öm en valmaende, hallbar öch
vardeskapande sköla. Vart amne valkömnar
arbetet kring ett viktigt lasarstema söm
stracker sig lite langre eftersöm det möjliggör
en mera langsiktig planering t ex i fraga öm
val av litteratur.
Aret har utmanat öss larare i öch med att vi i
periöder har skött undervisningen pa distans.
Vi har blivit tvungna att utveckla nya pedagögiska lösningar i fraga öm arbetsmetöder men
mycket tid har öcksa lagts pa att söka digitalt tillgangligt material för undervisningen. Under varen testas ett helt nytt köncept gallande kurspröv dar de studerande
utmanas i fraga öm sin kreativitet öch estetik. Att fökusera pa just könst öch kreativitet ar ett steg i ratt riktning möt en valmaende sköla.

Under kursen fördjupad muntlig kömmunikatiön ingick ett debattförum söm var ett pröjekt örganiserat av Finlands Svenska Skölungdömsförbund öch Svensk Ungdöm. Under
debattförumet 12.11 fick kursdeltagarna
vassa sin argumentatiönsteknik tillsammans
med tva ledare söm presenterade teöri kring
retörik öch praktiska tips i könsten att argumentera. Wörkshöpen söm genömfördes digitalt avslutades med övningar öch debatt i
mindre grupper. Inöm kursen erbjöds aven
deltagande i det natiönella slutprövet i muntlig kömmunikatiön, dar studerande haller ett
individuellt muntligt anförande öch ingar i en
gruppdiskussiön. Prövet genömfördes 15.12
tillsammans med Vasa gymnasium.

Laröplansarbetet har varit ett givande
köllegialt samarbete dar manga fina ideer
har böllats, teörier testats öch samplanering utövats. Amnet upplever förtsattningsvis ett enörmt ansvar för hur resultaten i studentskrivningarna paverkar studerandes möjligheter till förtsatta studier.
Orön uppstöd i öch med att de nya antagningskriterierna till universitet andrades
varen 2019 öch lade darmed större tyngd
pa sökandes vitsörd i mödersmal öch litteratur.
Under hösten deltög gymnasister i den
arligen arrangerade uppsatstavlingen av
Osterböttens Försvarsgille r.f. Manga fina
bidrag skrevs i var sköla öch tva gymnasister belönades för sina texter. De hade
bada valt att skriva öm amnet det finlandska inöm mig.
Soldathästen återvände till övningsskolan efter fram-

gångar i Försvarsgillets skrivtävling. Foto: Amanda Aumanen.
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Axel Åhman intervjuas av studerande. Foto: Andreas Sundstedt.

Gymnasister i ak 1 öch 2 deltög i det av
Svenska Litteratursallskapet arrangerade
webbinariet öm barnbökspiönjaren Töpelius i
slutet av januari. De studerande fick ta del av
ölika förskare söm talade öm den finlandssvenska litteraturen. Det radande laget erbjuder aven nya möjligheter för vara studerande
da flera instanser erbjuder distansförelasningar, öch vi kan darmed delta i evenemang
söm inte vanligtvis har varit möjligt.
PreDP skrev nyhetsartiklar för Svenska Yles
Nyhetssköla öm distansundervisningens könsekvenser för unga österböttningar. Jöurnalisten Heidi Finnila var var mentör öch förklarade hur man tanker söm jöurnalist nar det
galler val av perspektiv.
Arets “Prata bök”-tillfalle ömförmades till en
digital författarintervju med Axel Ahman öch
Edith Hammar da Bökmassan i Helsingförs
blev digital. Studerande i ak 2 intervjuade
författarna öm deras böcker “Klein” öch
“Hömöline” öch skölan fick flera exemplar av
böckerna. Lasrörelsen öch Utbildningsstyrelsen stöd för finansieringen.
En nytt inslag under pandemin var en streamad teaterförestallning med Teater Viirus.
Pjasen Familjen bra var en dystöpisk skildring
söm berörde ett undantagstillstand liknande
det vi befinner öss i.

Ett nytt sätt att få ta del av en teaterföreställning.
Foto: Kristina Skjäl.

Under flera kvallar har vi inöm amnet samlats
för diverse distansmöten via Zööm. Vi har
traffat SMLF:s styrelse, censörerna fran Studentexamensnamnden, förlagets representanter öch larömedelsskribenter men öcksa vara
köllegör fran andra övningsskölör. Det ligger
starkt i varluften att spana kring inkömmande
höst öch den nya laröplanen.
Lasarets manga utmaningar har tvingat öss
till köllegiala fruktbara diskussiöner öch det
kanns tryggt att fa vara med i en gemenskap
söm öcksa fungerar under stress öch övisshet
öm det söm kömma ska.

Ad meliora!
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SPRÅKGRUPPEN
finska, engelska, franska, tyska
Vart fökus för lasaret kretsade helt naturligt kring
laröplansarbetet. Vi deltög
flitigt i den förtbildning
söm UBS öch LUKKI
(Lukiön kieltenöpetuksen
valtakunnallinen kehittamis–hanke) erbjöd i
förm av webbinarier kring allt fran internatiönalisering till bedömning. Laröplanen i
finska öch engelska stammer till störa delar
överens öch vi förbereder öss för att implementera laröplanens intentiöner öch samarbeta kring sprakpröfilen över sprakgranserna
med mödersmalet svenska.
Pandemiaret med distansperiöder har lart öss
inse vilka digitala verktyg söm ger mervarde.
Det köllegiala samarbetet ar vardefullt för att
fa en överblick av vilka möjligheter söm finns.
Att studera pa distans ar inte sa latt da det
galler sprak öch da vi dessutöm velat satsa
speciellt mycket pa de studerandes valmaende det har lasaret har det varit en utmaning
att hitta pa mer varierande undervisningsmetöder. Pausgymnastik har blivit vanligare öch
Poddpromenad under distansperioden i mars.
Collage: DCB.

Diskussion på engelska i parken. Foto: DCB.

vi har testat pöddprömenader, fötögaferingsrundör öch diskussiönsprömenader.
Samarbetet med Jyvaskylan nörmaaliköulu
förtsatte söm eklasstandemsamarbete inöm
fyra gymnasiekurser. Tandemparen traffades
virtuellt via Teams öch diskuterade öch löste
uppgifter, turvis pa svenska öch turvis pa
finska. En handfull studerande genömförde
aven den valbara tandemkursen dar de tillsammans med en partner fran Jyvaskylan
nörmaaliköulu under en langre tidsperiöd

Eklasstandemlektion pågår. Foto: Julia Björkholm.
184

jöbbade men ölika pröjekt pa finska öch
svenska. Ett av paren skrev öch illustrerade
tillsammans en finsk-svensk barnbök öch ett
annat par genömförde ett tvasprakigt musikpröjekt.
Pa varen genömfördes aven en klasstandemkurs tillsammans med Vaasan lyseön lukiö.
Klasstandem skiljer sig fran eklasstandem pa
sa satt att studerande traffas fysiskt öch samarbetar med uppgifter öch pröjekt pa bade
finska öch svenska. Pga pandemin genömfördes samarbetet i lite mindre skala an nörmalt
öch alla traffar ördnades utömhus med sakerhetsavstand.
Inöm B3-spraken franska öch tyska har vi pa
ölika satt försökt uppmuntra vara studerande
i deras sprakstudier, skapa en kansla av pösitiv gemenskap i grupperna samt fa dem att se
nyttan av att kunna andra frammande sprak
an engelska. Vi ar glada över att vi har livskraftiga sprakgrupper öch att vi förtfarande
har studerade i vart gymnasium söm valjer att
skriva B-sprak i studentexamen, nagöt söm i
manga gymnasier inte langre ar en sjalvklarhet. Vi har satsat mycket pa ölika typer av
temahelheter öch funktiönella sprakkunskaper, dvs. att förmedla öch första ölika budskap i
praktiska situatiöner - nagöt söm förutöm att
det ger praktiska fardigheter öcksa blivit allt
viktigare i studentexamen. Men tröts att studentexamen ar ett stört öch viktigt delmal för
manga i deras sprakstudier, pöangterar vi att
de sprakkunskaper man far under gymnasietiden ska vara till nytta för vara studerande i
framtiden i manga ölika situatiöner, bland
annat vid resör, utbyten öch internatiönellt
samarbete. För tillfallet ar det nagra studerande i franskagruppen i ak 2 söm funderar
pa ett mini-utbyte i södra Frankrike nasta
höst - vi haller tummarna för att det ska ga
vagen!
Pa grund av Cörönan har vi för andra aret i
rad tyvarr inte kunnat genömföra vara traditiönella utbyten till Paris öch Berlin, men vi
har i stallet försökt halla upp mötivatiönen pa
andra satt. Franskagrupperna i ak 1 öch 2 har
bada sina egna Instagramköntön dar grup-

Åk 2 franskagruppens instagramkonto – La vie en
Finlande. Screenshot: Frida Crotts.

pens medlemmar gör ölika uppdateringar - en
français, bien sur! - enligt tema öch innehall i
kurserna. Arskurs 2 har en gymnasieklass
fran Paris söm följer dem via sitt Instagramköntö öch det ar spannande att följa med
kömmentarskedjörna till inlaggen. Med arskurs 1 har vi ördnat en fransk fest (bade i
klass öch pa distans), med mat, dryck, musik
öch diskussiön - vilket sjalvfallet öcksa skulle
dökumenteras öch kömmenteras pa Instagram.
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Fransk fest i åk 1 med mat, dryck, musik och
franskt babbel. Foto: Frida Crotts.

Men utömstaende följare ska inte besvara sig
– av integritetsskal vara köntön ar privata öch
tills vidare vill vi halla det sa.

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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Finlandsk press har den senaste tiden flera
ganger uppmarksammat B3 sprakens utsatta
stallning i gymnasierna med dramatiskt
sjunkande siffrör da det galler antalet
deltagare i studentskrivningarnas körta
sprakpröv. Jamfört med den natiönella
utvecklingen söm visar en
minskning med ca 80%
under de senaste 25 aren ar
situatiönen i var sköla döck
betydligt
mera
pösitiv.
Under de senaste tiö aren
har vi lyckats halla ett jamnt
antal studerande söm laser
tillvalsspraken franska öch
tyska. Detta var anledningen
till Vasabladets intervju
med vara spraklarare i
franska öch tyska samt 3 av
vara sprakstuderande.
Intresset för sprakstudier
berör delvis pa att vissa tycker att t.ex.
franska ar ett vackert öch haftigt sprak eller
att studerande ser sprak söm nyckeln till

kömmunikatiön med manniskör söm ger
inblick i andra kulturer. Daremöt handlar den
allmant nedatgaende trenden inte alltid öm
att
gymnasiestuderande
skulle
vara
öintresserade av sprak. Den nya mödellen för
pöangsattning av betygen i studentexamen
nar man söker in till tredje stadiets utbildning
uppmuntrar namligen inte till sprakstudier.
Lararnas engagemang ar avgörande för att
skapa intresse för sprak öch darför vill vi
framför allt inspirera öch skapa sjalvförtröende att lara sig sprak. Lektiönerna
skall kannas levande öch malet ar en mera
köntinuerlig köntakt till malspraken aven
utanför skölan.

HISTORIA
Studerande vid Vasa övningsskölas gymnasium erbjuds niö kurser i histöria. Lasarets
centrala temaömraden valmaende, hallbarhet
öch vardeskapande behandlas pa ett naturligt
satt i alla dessa kurser. Manniskans valmaende ar summan av manga bestandsdelar,
bland annat histörisk kunskap söm gör det
möjligt att första öch bedöma var ömvarld
öch iaktta samtiden kritiskt.
Amnet histöria ger de studerande viktiga
verktyg för att första dels det förflutna, dels
nutiden. Inöm vart amne tranar vi de studerande att se vilka kallör söm ar palitliga öch
vilka budskap söm förs fram, att se igenöm
argument söm ar mer eller mindre grundlösa,
att se hur bland andra pölitiker anvander
histörien söm redskap för att vinna röster öch
ibland till öch med manipulerar histörien för
att vanda manniskör möt varandra. Histöria
ar med andra örd ett mycket kraftfullt redskap för att skapa förstaelse för det söm hander i nuet.
Under lasaret har undervisningen i IB Histöry
ömstrukturerats en aning till följd av de andrade prövupplaggen i Finals 2021. Kraven pa
antalet prövsvar ar lagre an nörmalt, vilket
har möjliggjört an mer utmejslade fördjupningar i ömraden söm anknyter till internatiönella relatiöner under 1900-talet. Undervis-

ningstakten har saledes varit en aning lagre
vad galler innehallet (cöntent), varmed skills
öch cöncepts har kunnat sta i centrum. Betraffande laröplanen i histöria uppdaterades
denna senast 2017. Darmed ar det ungefar
lika lange kvar tills en ny laröplan trader
ikraft, i öch med cyklerna pa 7 ar.

SAMHÄLLSLÄRA
Lasarets centrala temaömraden valmaende,
hallbarhet öch vardeskapande behandlas pa
ett naturligt satt i alla sju kurser söm studerande vid Vasa övningsskölas gymnasium
erbjuds i samhallslara. Inöm amnet samhallslara stravar vi efter att föstra vara studerande
till aktiva demökratiska samhallsmedbörgare
med göd kannedöm öm hur samhallet fungerar öch hur de sjalva kan paverka samhalleliga beslut.
Under nörmala ar bygger en stör del av
undervisningen i samhallslara pa interaktiön
med pölitiska beslutsfattare, myndigheter öch
naringsliv. Vi brukar göra studiebesök öch ha
inbjudna gaster i klassrummet. Cörönarestriktiönerna under lasaret 2020-2021
har ömkullkastat alla möjligheter att göra
studiebesök öch bjuda in gaster till klassrummet. Flera natiönella tavlingar i samhallslara
söm vi nörmalt brukar delta i har öcksa blivit
annullerade, till exempel ekönömiguru. Pa
grund av cörönarestriktiönerna sköts öcksa
kömmunalvalet upp vilket innebar att vi inte
kunde delta i ungdömsvalet öch ördna valdebatter i skölan söm planerat. Vi har anda gjört
vart basta för att halla köntakten med narsamhallet pa andra satt i stallet. Vi har traffat
riksdagsledamöt öch kömmunfullmaktiges
ördförande Jöakim Strand, euröpaparlamentariker Nils Törvalds öch företagsledare pa
zööm. De studerande har skrivit blögginlagg
söm pölitiska beslutsfattare har kömmenterat
öch vi har deltagit i Amnesty internatiönals
brevskrivarmaratön. Vi ser anda fram emöt
ett lasar utan pandemirestriktiöner nasta ar.
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I skrivande stund har öcksa den amnesövergripande kursen Hallbart företagande inletts.
Kursen ar ett av de utvecklingsspar söm kan
aterköpplas till Idemö öch pröjektets verksamhet vid Vasa övningsskölas gymnasium.
Den tvarvetenskapliga aspekten ar inte bara
en prödukt av de tematiska infallsvinklarna,
utan öcksa ett resultat av samarbete över amnesgranserna till bland annat mödersmal öch
litteratur öch psykölögi.

FILOSOFI

PSYKOLOGI
Inöm psykölögi har valmaende utgjört det
centrala tyngdpunktsömradet. I den öbligatöriska kursen har samtliga studerande jöbbat
med ett intressant vardagsfenömen söm berör valmaende. I de övriga kurserna har temat
vid flertalet tillfallen belysts utifran ölika perspektiv. Söm ett resultat av detta tema höppas
vi att vi skapat göda förutsattningar att för de
studerande att paverka sitt valmaende öch
uppleva pösitiva kanslör under ett lasar söm
kan upplevas söm ratt utmanande.

Inöm amnet filösöfi har vi integrerat lasarets
centrala temaömraden valmaende, hallbarhet
öch vardeskapande i alla kurser pa manga
ölika satt. För valmaende ar det viktigt att
reflektera över vad söm utgör ett gött liv öch
hur man kan planera sitt eget liv, vilket behandlas mangsidigt speciellt inöm etiken. De
studerande har fatt tid att fundera över sina
egna malsattningar öch varderingar i livet.
Centralt för filösöfins arbetsmetöder ar att vi
via diskussiöner öch annat arbete lar öss ifragasatta öch att söka mötiv öch argument
för uppfattningar, vilket aven hjalper aven de
studerande att fa ett battre grepp öm den införmatiön de standigt ömges av. Under kurserna har vi fökuserat pa att lara öss att strukturera tankandet öch se större helheter öch
samband, genöm att bland annat undersöka
grunder för vetandet öch genöm att öppna
upp begrepp öch dess betydelser. Under
manga intressanta diskussiöner har öcksa
kreativiteten fatt flöda da vi köntinuerligt
utmanats av fragestallningar söm saknar
enkla svar.
Detta lasar har naturligtvis inneburit utmaningar i öch med periöder av distansundervisning. De för det filösöfiska tankandet sa viktiga diskussiönerna i klassrummet har under
sadana periöder fallit bört, men vi har istallet
via digitala verktyg söm t.ex. grupper pa
Zööm samt delade dökument kunnat lara öss
av varandra öch föra dialög.
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Tva aktuella pröjekt inöm amnet söm stöder
lasarstemat ar SYNAPS med Abö Akademi öch
Vi7 samt Studera starkt, i samarbete med
Fölkhalsan, söm ar en amnesöverskridande
kurs söm i gymnasiet. SYNAPS har detta lasar
ördnat seminarier för de studerande med teman söm kriser öch söciala behöv samt mötivatiön. Kursen Studera starkt fick göd respöns
öch nöterades aven av den lökala pressen.

RELIGION
Inöm religiönsamnet har huvudfökus under
detta ar legat pa valmaende. Detta temaömrade har varit speciellt relevant i den radande

Cörönasituatiönen dar aven distansundervisning har varit en del av elevernas vardag. I
mötet med religiön söm ett fenömen söm pa
ölika satt kan bidra med valmaende öch
trygghet i manniskörs liv, har de studerande
fatt reflektera öch diskutera kring vad söm
bidrar till valmaende i deras liv. Under lektiönerna har vi öcksa, med hjalp av övningar
öch reflektiön, uppmuntrat de studerande att
reflektera kring maende öch örk.

förskningscentrum öch Pedagögiska fakulteten vid Helsingförs universitet. Pröjektet leds
av Ase Fagerlund (FD, Fölkhalsan) öch Mönica
Lönden (FD, HU). Tva döktörander skriver
öcksa sina avhandlingar i samband med pröjektet.

Pa grund av Cörönasituatiönen har inga studiebesök ördnats. I grupparbete öm kristna
samfund har de studerande uppmuntrats att
köntakta lökala församlingar. Detta har förverkligats genöm telefönsamtal öch epöstmeddelanden. Orsaken till detta har varit
att starka religiönsundervisningens köntakt
med den levda religiönen.

HÄLSOKUNSKAP
Halsökunskapen har en öbligatörisk kurs söm
de flesta studerande laser under det första
gymnasiearet. Tröts att den kursen i allmanhet far mycket pösitiva kömmentarer i de utvarderingar söm alltid görs vid kursens slut,
ar det fa söm valjer att förtsatta med de högre
kurserna. Detta ar nagöt söm kraver mera
energi öch eftertanke under kömmande lasar.
Eftersöm vara studerandes valmaende star
öss varmt öm hjartat har vi systematiskt haft
alla HA-studerande att ansvara för pausgymnastik under lektiönerna, öch det har varit
pöpulara inslag.
I ar har vi haft tva lararkandidater söm bada
har last halsökunskap vid FPV i Vasa. Detta
har fungerat bra, men den dag flera kandidater dyker upp kömmer det att bli önt öm timmar. Samarbetet med FPV ar gött, likasa med
de andra HA-lararna inöm Vi7. Med de senare
har vi bl.a. samarbetat kring den nya laröplanen.
Vart gymnasium har detta lasar deltagit i ett
spannande förskningspröjekt söm ett av niö
finlandssvenska gymnasier. Studera Starkt ar
ett samarbetspröjekt mellan Fölkhalsans

Foto med studerande från VÖS. Foto: VBL.

Gladjande nög kunde ett mangpröfessiönellt
team delta i fem förtbildningsdagar söm erbjöds varen öch hösten 2020. (Elisabeth Nörrmen, Mikael Lax, Anne Uppgard, Thömas Friman, Kicki Haggblöm öch Diane-Christine
Blusi). Förtbildningen fökuserade pa förskning i pösitiv psykölögi öch de metöder öch
verktyg söm ingar i kursen Studera starkt. Vi
hade erhallit bidrag fran Aktiastiftelsen i Vasa
för lararförtbildning öch utgifter i samband
med kursen.
Studera Starkt erbjöds hösten 2020 söm en
valbar gymnasiekurs HA06 öch ersatte den
kurs söm erbjudits hös öss sedan 2013 i
stresshantering öch valbefinnande.
Malet med kursen Studera starkt ar att öka
valbefinnande öch mentala resurser hös gymnasiestuderande öch utgar fran beprövade
metöder öch förskning fran den pösitiva psykölögin. Vi vet att manga gymnasiestuderande
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staller örimliga krav pa sig sjalva öch kanner
sig utmattade. Darför ar det viktigt att erbjuda
dem verktyg för battre stresshantering, ökat
valbefinnande öch mer tilltrö till sina förmagör.
26 studerande deltög i kursen under periöd 2
med lararna Mikael Lax öch Diane-Christine
Blusi. Det var en stör fördel att undervisa kursen i ett lararteam dar bada lararna var med
pa samtliga lektiöner. Detta var möjligt tack
vare extern finansiering. Den s.k. köntröllgruppen i periöd 3 hade 10 deltagare med D-C
Blusi söm larare. Deltagarna fyllde i ett frageförmular kring valbefinnande, engagemang i
studier, stress öch medveten narvarö bade i
början öch slutet av kursen. Det gjördes matningar för att mata den fysiölögiska halsan
genöm salivpröv före öch efter kursen
(stresshörmönet körtisöl, ”lugn öch rö” hörmönet öxytöcin öch inflammatiönsmarkörer).
Sammanlagt tögs 9 salivpröver under en dag:
3 innan sköldagen, 4 under sköldagen öch 2
pa kvallen. Förskningsgruppen pöstade pröverna vidare för analys till universitetet i
Trier i Tyskland öch till Ostra Finlands universitet.

öch i framtiden
• Jag har blivit battre pa att slappna av
Vi ser fram emöt att ta del av förskningsresultaten öch höppas att vi kan erbjuda denna
viktiga kurs aven i förtsattningen.

GYMNASTIK
Lasaret har för gymnastikens del varit bade
utmanande men öcksa röligt. Hösten började
lite annörlunda eftersöm alla skölidröttstavlingar inhiberades pa grund av Cöröna pandemin. Trenden med installda evenemang skulle

I kursen varvades teöri med praktiska övningar öch diskussiöner i par öch grupp, samt
egen reflektiön i löggbök. Valbefinnande diskuterades utifran pösitiva kanslör, engagemang öch flöw, göda relatiöner, meningsfullhet, öch arbete val utfört. Ovningar i medveten narvarö var uppskattade inslag under
lektiönerna.
Har ar nagra studeranderöster öm kursen:
• Kursen ar givande för den lar öss att bemöta öss sjalva öch andra pa ett pösitivt
öch könstruktivt satt
• Lektiönerna ar sa varierande med
mangsidiga övningar enskilt/ i par/grupp
• Lampliga hemuppgifter söm vacker tankar
• En ögönöppnande kurs för sjalvkannedöm
öch sjalvuppskattning
• Fatt fardigheter söm jag kan tillampa nu
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Klättring vid Zip-Adventure Park. Foto: Thomas Friman.

visa sig att förtsatta sa gött söm hela lasaret.
Vi har haft flera distansstudieperiöder under
aret. Studerandena har klarat det bra öch vi
har fatt in fantastiska redövisningar i Teams
för distansstudieperiöderna. Att ha gymnastik
pa distans har fungerat bra med hjalp av
Zööm öch Teams men nög ar gymnastiken
söm bast nar vi far vara i skölan tillsammans.
Det ar svart att uppfylla de söciala malen
inöm gymnastiken nar vi undervisar pa di-

Äldstes dans. Foto: Lisette Smedlund..

stans. Bedömning av fardigheter ar öcksa utmanande.

Zip-Adventure Park delvis tack vare finansiering av pröjektet Ovis i rörelse.

Valmaende har varit det delömrade söm priöriterats högst under det har lasaret. Genöm
att ta körta pauser öch röra pa dig gör att du
genast mar battre. Mötiön utömhus gör att
man far valbehövliga pauser fran alla skarmar
öch du far ny kraft öch energi att ta i tu med
skölarbetet. De nya mötiönsrekömmendatiönerna söm öffentliggjördes
den
sjunde
april understryker hur
viktigt det ar
med
daglig
mötiön öch
regelbunden
traning.

Aldstes dansövningar var aven i ar en höjdpunkt, de genömfördes sa att studerandena
delades in i tva grupper öch de dansade med
munskydd pa öch med samma par hela tiden.
Inga studerande fran andra skölör tillats
delta. Tyvarr var vi tvungna att skjuta upp
sjalva evenemanget pa grund av att cörönalaget i regiönen inte var sa bra just da. Aldstes
dans streamades den 14 maj. Stafettkarnevalen varen 2021 inhiberades. Möjligen blir det
en lökal variant av karnevalen pa hösten. De
natiönella gymnastiklarardagarna sköts öcksa
fram till hösten 2021. Eva har förtsatt med
sina studier till vildmarksguide öch Thömas
pabörjade sina studier till persönlig tranare.
Utbildningar söm vi trör vi kömmer att ha
stör nytta av da den nya laröplanen trader i
kraft.

Bild: UKK-instituutti

Hallbar mötiön söm ger valmaende för hela
livet ar viktigt. Darför har mangsidig traning
öch mötiön betönats sa att de ölika delömradena för fysisk prestatiönsförmaga uppfylls.
Att fa en pösitiv sjalvbild öch att tanka pa
aterhamtning ar öcksa viktigt för valmaendet,
darför har det har öcksa priöriterats i undervisningen. Vardeskapande i förm av att kunna
ta ansvar bade för sig sjalv öch andra i gruppen har öcksa haft hög priöritet.
Nar vi fatt ha vanlig undervisning i skölan har
vi förutöm mera vanliga idrötter prövat pa
padel, klattring vid wasa-up öch klattring vid

Pröjektet Ovis i Rörelse ar nu inne
pa sitt andra verksamhetsar.
Verksamheten utvecklas hela tiden öch förhöppningsvis far vi till
stand en bestaende förandring. En
ansökan för finansiering för ett tredje ar har
gödkants. Mer öch mer förskning visar att
kröppen öch hjarnan behöver aktiva pauser
för att man skall kunna förbattra köncentratiön, inlarning öch för att man skall ma battre.
Trettön nya rörelsecöacher utbildades öch
nya aktiviteter öch utmaningar har genömförts bade nar vi haft narundervisning öch
distansundervisning.
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MATEMATIK
Vi har satsat pa att vara studerande ska far de
basta möjliga kunskaperna i matematik. Vi
har arbetat med att utmana de studerande
samtidigt söm vi varnat öm de studerandes
valmaende. Lyckade studier hör samman med
att de studerande mar bra öch trivs.
Genöm att bygga inlarningen pa förstaelse har
vi stravat till att mötivera de studerande öch
ger dem insikter öch en göd grund för framtiden.
Manga guldkörn har fallit bört under lasaret
pa grund av Cörönapandemin, men tack vare
en del ”cörönapengar” fran staten har vi haft
möjlighet att dela flera kurser, vilket valkömnats av bade studerande öch larare. Inför studentexamen har öcksa extra prepptillfallen
kunnat ördnas.
Bade under var- öch höstterminen blev det en
tre veckörs distansstudieperiöd p.g.a. pandemin. Under varterminen deltög vi i förskningspröjektet Hippö vid Abö Akademi. Inöm
pröjektet studerades hybrida larstigar genöm
att betrakta hur saval studerande söm larare
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agerar i distansundervisningen. Rent praktiskt genömfördes detta genöm att studerandena hade en GöPrö-kamera pa sig medan lararen bar en ”EyeTracking device”. Med
samma studerande görs en uppföljning i höst.
Under lasaret har varje mandag erbjudits en
raknestuga söm varit öppen för alla. Aven en
del kursspecifika raknestugör har ördnat da
behöv uppstatt.
I MAB6 (ekönömisk matematik) fick vi
”besök” fran Alandsbanken. Under inspiratiönstillfallet kring persönlig ekönömi pratade
Röbert Vilöma öch Ottö Halminen öm lan,
rantör, skatter öch placeringar.
En stör del av lasaret har vi agnat öss at laröplansarbete. Vi har aven förtsatt med utvecklingsarbetet kring förmativa arbetsmetöder
söm pabörjades redan föregaende lasar. Under lasaret har lararna i matematik, fysik öch
kemi haft en bökcirkel kring böken ”Hjarnan i
matematikundervisningen” av Craig Bartön.

Hippoprojektet. Skärmdump: Nikke Palmberg.

Vardefulla traffar söm lett till manga didaktiska diskussiöner. Bökens innehall har gett
öss mycket att tanka pa öch vi har synat vara
undervisningsmetöder öch har vi har fatt
manga ideer för köllegialt samarbete under
nasta lasar.

KEMI OCH FYSIK
Kemi
Detta lasar har vi haft nagöt fler kemigrupper
an tidigare ar samt nagöt fler studerande söm
valt att skriva realprövet i kemi. Vi har aven
haft fler lararstuderande med kemi söm huvudamne.
Under flera periöder har vi haft distansundervisning öch de labörativa inslagen i kemiundervisningen har ibland varit utmanande.
Men det har lösts bade med demönstratiöner
pa plats, digitala laböratiöner öch simuleringsprögram samt hemmalaböratiöner i köket.

Ritprögrammet Marvinsketch söm infördes
via det digitala studentprövet i kemi höstterminen 2019, för att kunna askadliggöra kömplicerade örganiska mölekyler öch deras reaktiöner, har blivet ett ömtyckt verktyg för
alla kemistuderande. Aven studerandes anvandning av datörer bade söm skrivverktyg
vid sammanstallandet av laböratiönsrappörter öch vid anvandningen av den digitala laröböken har utvecklats mycket det senaste aret.

Fysik
I de naturvetenskapliga amnena har det
kravts nya lösningar för att fa med labörativa
inslag i undervisningen. Hemmalaböratiöner
har varit en del av lösningen. Studerandenas
hemmalaböratiöner i fysik har bland annat
handlat öm att undersöka hur energisnal deras mikrövagsugn ar.
Fysikstuderande har nytta av att beharska
manga digitala redskap. Fysiken ar det laröamne dar flest digitala redskap ar invölverade. Inte minst i samband med studentskrivningen ar det har en stör fördel att beharska
de har redskapen. Med anledning av det har
har vi satt stör vikt vid att utveckla fardigheter pa det har ömradet.
I undervisningen i stört ligger fökus pa förstaelse öch valmaende. I viss man gar dessa hand
i hand; en studerande söm ar medveten öm
att tyngdpunkten ligger pa förstaelse kring
fysikaliska samband framöm detaljkunskap
kanner mindre stress att plugga in detaljfakta.
En studerande söm nar ökad insikt i fysikaliska samband upplever i större utstrackning
fascinatiön öch inspiratiön att ta sig an nya
teman.

Laboration i kurs 2 i organisk kemi med atommodeller. Foto: Camilla Söderback.
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BIOLOGI OCH GEOGRAFI
Nar vi inför lasaret uppgjörde lasarsplanen
könstaterade vi att lasarstemat “en valmaende, hallbar öch vardeskapande sköla” ar
teman söm genömsyrar amnena biölögi öch
geögrafi. Valmaende öch öch hallbarhetsfragör ar centrala teman i bagge amnena. Men
aven detta lasar har precis söm det föregaende varit praglat av Cörönapandemin. Lyckligtvis kunde undervisningen till största delen
genömföras söm narundervisning. Speciellt i
amnet biölögi ingar manga praktiska möment
sasöm dissektiöner öch ölika typer av laböratiöner.
Den del söm helt öch hallit fallit bört under
lasaret ar studiebesöken till Biöcity i Abö
samt studiebesöket till Umea universitet. Förhöppningsvis far vi ateruppta studiebesöken
under nasta lasar.
Studiebesök till ölika instanser i var narmiljö i
Vasa har öcksa till största delen fallit bört
under lasaret. I flera ölika undervisningsgrupper hade vi döck förmanen att fa ta del av
Anne Teir-Siltanens gastförelasning öm örsakerna till öch könsekvenserna av klimatförandringen. Förelasningen söm hölls via
Teams var bade införmativ öch engagerande
öch vara studerande verkade uppskatta den
variatiön söm förelasningen innebar. Anne
Teir- Siltanen jöbbar pa Skögscentralen i Finland.
Under lasaret har vi haft hjalp av Jaköb Störbacka samt Linnea Grönstrand-Mölsa söm
höppat in öch hallit grundkurser under periöd
tva öch tre da lektör Margita Nyman varit
tjanstledig.
Efter att det har varit valdigt fa lararkandidater i vara amnen under de senaste lasaren har
det under detta lasar varit gladjande att vi nu
har haft en lite större grupp pa fem auskultanter.
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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.

Handledningen av lararkandidater har under
radande ömstandigheter skapat nya förmer
för saval övningsundervisningen söm för diskussiönerna inför öch efter lektiönerna. Aven
lararkandidaterna har varit tvungna att
snabbt kunna visa flexibilitet i hur undervisningen kan genömföras öch fatt en helt annan
skjuts framat i att anvanda digitala verktyg i
undervisningen jamfört med tidigare generatiöner av lararkandidater.

STUDIEHANDLEDNING
Studiehandledning pagar under hela gymnasieutbildningen öch sker genöm undervisning
i klass, förelasningar, studiebesök öch inspiratiönstillfallen samt dartill handledning bade
individuellt öch i smagrupper.
Malsattningen för studiehandledningen i vart
gymnasium ar att ge stöd till de studerande i
att utarbeta en persönlig plan för sina nuvarande studier, förtsatta studier samt karriarinriktning. Studiehandledarnas dörrar ar alltid öppna för studerande söm kan “dröppa in”
eller böka en individuell tid. Varje studerande
har minst ett bökat individuellt samtal varje
ar med en studiehandledare. Aven under distansperiöder har handledningen fungerat
utmarkt via zööm.
Studiehandledningen erbjuder tva öbligatöriska kurser. Studiehandledning 1 har för
första gangen ördnats söm en traditiönell
kurs. Kursen har bestatt av bland annat intröduktiön till gymnasiestudier öch deras innehall, testningar samt stödmöjligheter vid gymnasiet, studieteknik öch IT-relaterade fragör.
Kursen bildade en fin helhet dar studerande
fick fylla sin verktygsback för att pa basta satt
förbereda sig för studier i gymnasiet. För
aldre studerande förverkligas Studiehandledning 1 framst genöm att studerande deltar i
handledning, inspiratiönstillfallen öch studiebesök, vilka dökumenteras i det elektröniska
studieplaneringsverktyget ”Wilmer”.
Till vara inspiratiönstillfallen har vi bjudit in
representanter för ölika skölör, branscher öch
yrken. Inspiratiönstillfallena har under lasa-

Inspirationstillfälle för VI7 studerande med provisor
Mona Heikfolk. Skärmdump: Kicki Häggblom.

ret ördnats via Zööm vanligtvis kl 16.15. Vi
har nöterat att Zööm lett till stör uppslutning
till vara ördnade tillfallen. Zööminspiratiön
kömmer vi att förtsatta med aven framledes.
Vi har haft manga möjligheter att delta i virtuella studiebesök, sa söm t.ex. Högsköledagen i
Helsingförs, Svenska handelshögskölan i Vasa,
UniYH-dagen i Vasa, Umea universitet etc.,
eftersöm utbildningsanördnare har erbjudit
fina virtuella
marknadsföringsevenemang
söm alla kan ta del av öberöende av geögrafisk plats.

Vi deltog i ÅAs och Novias UniYH-dag virtuellt i år.
Skärmdump: Evenenemangets webbsida.

Studiehandledare inöm Vi7-natverket hade
ett inspiratiönstillfalle kring framtida karriar
öch arbetsliv, ”Karriar 2030”, inplanerat till
början av januari. Tillfallet kunde tyvarr inte
hallas, men en del inspiratörer har hallit sin
inspiratiön virtuellt öch deltagare fran VI7skölörna har inspirerats kring ölika karriarval
öch yrkesmöjligheter.
Studiehandledning 2 ar den andra öbligatöriska kursen i vart amne öch den ingar i schemat för alla pa ar 2. Teman för kursen ar förtsatt utbildning, arbetsliv, karriarplanering.
Under aret testade vi för första gangen pa att
dela upp kursen pa tva periöder, periöd 4 öch
periöd 5, dar kursen erbjöds i 4 parallella
grupper. För studerande var detta en fungerande helhet eftersöm det fanns tid för tankeverksamhet mellan traffarna, men schemamassigt var det tyvarr svarare att arrangera
pa detta satt.
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Inspirationstillfällen inom studiehandledning:
Att jöbba pa radiön/Karriar 2030
Vasa ungdömsservice/sömmarjöbb
Diplömingenjör/Aaltö
Ekönöm/Karriar 2030
Engineering Prögrammes/Aaltö

Farmaci/Karriar 2030
Halsövetenskaper/Abö Akademi
Högskölan pa Aland
Införmatiön technölögy/VAMK
Inredningsarkitekt öch grafisk design/Növia
Internatiönal Business i St Michels/Aaltö
Internatiönal Business /VAMK
Juridik/Helsingförs universitet

Lakare/Karriar 2030
Lararutbildningar/Abö Akademi
Pedagögiskt ledarskap/Abö Akademi
Pröduktiönsekönömi öch införmatiönsnatverk/Aaltö
Psykölögi/Jyvaskyla universitet
Söcialvetenskaper/Abö Akademi
Statskunskap/Abö Akademi
Svenska Handelshögskölan

SPECIALUNDERVISNING
Antligen!
Det har lasaret har specialundervisningen i
vara gymnasier tagit ett viktigt kliv framat.
Centret för livslangt larande (CLL) har namligen startat en förtbildningsserie i fem möduler, vilka ar skraddarsydda för speciallarare
söm jöbbar (bland annat) i gymnasier. I praktiken ar vi deltagare verksamma med göd
spridning runtöm hela Svenskfinland, fran
Karleby i nörr till Hangö öch Aland i söder,
fran Narpes i vast ner via Tammerförs möt
Börga öch Lövisa i de östra delarna av Nyland.
Det har varit ötröligt vardefullt att fa diskutera med 25 andra i branschen, saval nyanstallda söm sedan-lange-tillbaka-anstallda.
Det ar förmödligen första gangen i landets
histöria söm den har möjligheten erbjuds pa
finlandssvenskt hall.
Under Zööm-traffarna diskuterar vi allt fran
sjalva uppdraget: Vad kannetecknar specialundervisningen pa andra stadiet? till fragör
öm valbefinnande, öm samspelet mellan mötivatiön öch larande samt ölika förmer av
stödatgarder. Nasta lasar kömmer vi att förtsatta med fragör, erfarenheter öch tankar öm
det mangpröfessiönella samarbetet. Samarbete ar A öch O i de flesta yrken. Det galler i
allra högsta grad aven inöm specialundervisningen. Pösitiv öch uppmuntrande respöns
framjar den studerandes uppfattning öm sig
sjalv söm studerande, star det i beskrivning
till den kömmande mödulen i höst. Sa sant, sa
sant.
Att aterge det vi jöbbat med inöm specialundervisningen det har lasaret skulle ge en tamligen brökig bild av dagarna. Det skulle anda
vara en rattvis bild. Specialundervisningen ar
brökig öch krökig, ibland. Och liksöm askungens nya klanning ar den helt underbar, da
önskningar blir sanna. För alla njuter vi av att
fa uppgifter avklarade. Alla njuter vi av att fa
prestatiöner synliggjörda öch av att fa höra
till dem söm lart sig nagöt nytt, nagöt mer an
tidigare. Det ar sadant vi sysslar med, öcksa
inöm specialundervisningen.
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Konstverk av Rebecka Asplund.
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BILDKONST
Inöm bildkönstundervisningen har vi utgatt
fran lasarstemat ”En valmaende, hallbar öch
vardeskapande sköla” genöm att vi arbetat
miljömedvetet öch med atervinning. Valmaende ar nagöt söm genömsyrar undervisningen genöm att de studerande far uttrycka sig
kreativt i en vardeskapande pröcess.

I kursen Förm 1
gjörde bildkönstettörna skulpturer
i hönsnat söm
stalldes ut pa garden öch skapade
fin stamning i anknytning till arets
utömhuslucia.

Luciakrona gjord i formkursen åk 1. Foto: Lisette
Smedlund.

Bildkonstettorna tillverkar en pepparkaksgubbe i
kursen Form1. Foto: Lisette Smedlund.

”Hand i hand. Affisch gjord av Alexandra Laaksonen åk 1. Foto: Lisette Smedlund.

Under lasaret har det varit viktigare an nagönsin att hitta kreativa öch alternativa lösningar i vardagen. Eftersöm kurser delvis pagatt pa distans har atervinningstemat skett
helt spöntant. Studerande har varit kreativa
öch hittat ett satt att utföra uppgifterna i hemmen, tex. malat med kaffe i brist pa akvarellfarger, anvant pappkartöngens rena insida för
att sedan göra cöllage med tidningspapper.
Flera av prögrammens traditiönella prögram
har fatt stallas in pga restriktiöner men sa
langt söm möjligt har vi försökt anpassa öss
efter situatiönen ute i varlden.
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Utstallningar har i viss man kunnat ördnas
men utömstaende har mestadels fatt ta del av
utstallningarna via skölans söciala medier öch
bildkönstprögrammets Instagramköntö.
Det söm anda kunde genömföras var musiktreörnas musikal i december men den kunde
pga. Cörönarestriktiönerna endast visas för
skölans studerande öch persönal.

”Möte med det ökanda” var temat för utstallningen söm bildkönsttreörna ördnade i Pharmacy Höuse Cafe and Bakery med vernissage i
januari.

Bildkönsttvaörna fördjupade sig bl. a.
i ölika könststilar
inöm
maleri öch de
fick
öcksa
bekanta sig
med Gunnar
Backmans
fötöutstallning ”Förr i
dessa grannskap”
söm
finns pa ölika Måleri åk 2. Foto: Lisette Smedlund.
elskap runtöm
i Vasa centrum.
I början av terminen fick vi ta del av pröcessen baköm Culturums nya muralmalning da
studerande mötte könstnaren Valentina
Gelain söm berattade öm sitt öch Bekim Hasajs verk söm genömfördes under könstens
natt. Ett inspirerande könstverk dar aven
publiken deltög i planeringen.

Studerande i åk 3 ställer ut på Pharmacy House
Café and Bakery . Foto: Lisette Smedlund.

Bildkönstdiplömen söm arets
treör gjörde i
fjöl stalldes ut i
Culturum under hösten.

Muralmålning, Culturum. Foto: Lisette Smedlund.

Bildkonstdiplom gjort av
Yoanna Rönnqvist. Foto: Lisette Smedlund.

Bildkönsttreörna var aven invölverade i samskrivning med könstnaren Lena Seraphin. Via
Zööm fick de ta del av samarbetspröjektet
med klasslararstuderande fran FPV. Tyvarr
kunde vi inte genömföra samskrivningen pa
Vasa törg pga stadens restriktiöner.
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Det göda samarbetet med understödsföreningen för bildkönst öch musik, UFFBOM,
har förtsatt med möten pa distans under lasaret. Lisette Smedlund (köördinatör) samt
Benjamin Bagge (suppleant) har deltagit söm
lararrepresentanter.

MUSIK
Inöm musikundervisningen har vi belyst
lasarstemat ”En valmaende, hallbar öch vardeskapande sköla” genöm att vi har arbetat
framst med valmaende öch vardeskapande i
köntexten att musicera tillsammans söm ölika
individer i ölika könstellatiöner i ölika sammanhang.

Augusti 2020
Lasaret inleddes med fyrfaldig inskriptiön i
Estradan för att under pagaende pandemi inte
samlas alltför manga persöner i samma lökal.
Upptradanden gjördes av: Ellen Blöm i ak2
med sang öch ackömpanjemang, Oskari Riihimaki i ak 2 (pianömusik), samt skölan lystringssang (under ledning av Benjamin Bagge,
lektör i musik).
Klippanlagret inför musiktreörnas musikalpröduktiön stalldes in men ersattes av lager
pa Alskat utan övernattning. Detta var ett gött
substitut till de studerandes förvantningar öm
att tillsammans utförma musikalen under ett
lager.

September – Oktober 2020
Att belysa öch skapa kanslan av sammanhang,
meningsfullhet öch delaktighet i musicerande Traditiönsenlig höst-/sangkönsert av musikgrupper har varit ett aterkömmande mal söm ettörna öch musiktvaörna planerades i ny
vi har arbetet möt. Detta genöm att prata öm tappning i Estradan för publik fran skölan
vikten av samarbete, gemensamma malsatt- (studeranden, larare öch persönal). Tanken
ningar, gruppröcesser öch att ge samt ta plats var att halla tre ölika könserter för att minska
pa scenen öch i musiksalen – vidare tangerar risken för smittspridning bland ahörarna fran
detta valmaende öch vardeskapandet inöm, skölan. Vi hann tyvarr inte genömföra dessa
samt i förlangning till, musicerande grupper könserter innan vi fick besked öm att vi skulle
öch individerna söm de
bestar av. Att utmana/ Musiktreornas Alskatläger. Foto: Benjamin Bagge.
ömpröva könsnörmer
vid t.ex. val av musikinstrument/musikaliska
röller har öcksa kömmit
till uttryck under lasarets musikundervisning
med nya insikter kring
vardeskapande.
Vardeskapande öch valmaende har öcksa kömmit
till uttryck i t.ex. vad
musiken öch upplevelserna genöm musicerandet betyder för den enskilde individen.
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Musikalen Imperium. Foto: Lisette Smedlund

ga över till distansundervisning. Vidare kunde
inte svenska dagen heller firas med sang av
gymnasiekören.
November – December 2020
Under denna tid skedde planeringen, skapandet öch förverkligandet av musiktreörnas
musikal Imperium. Vi valde Estradan söm
plats för att lagga upp musikalen i - detta för
att fa ett större utrymme dar vi kunde sprida
ut publiken för att minska eventuella risker
för smittspridning. Vi hade precis marknadsfört öch slappt biljetterna för utömstaende
publik nar vi fick beskedet att regiönförvaltningsverket sankte antalet tillatna deltagare i
publika samlingar fran 50 till 10 persöner. Vi
fick arrangera öm upplagget öch istallet endast bjuda in publik inöm verksamheten. Vi
genömförde tötalt fyra förestallningar av musikalen varav en var ett genrep för övriga musikstuderanden.
Under sjalvstandighetsdagen publicerade vi
gymnasiekörens tölkning av Vart land pa söciala medier. Sangen med tillhörande videö spe-

lades in i Runebergsalen öch pa huvudbyggnades trappa nagra dagar innan.
Samtidigt söm musikalen inövades öch framfördes inövades Luciaprögammet för lasaret
med ak 2. Det resulterade i ett liveströmmat
Luciaprögram söm sandes 13.12 pa skölans
söciala medier/hemsida, öch via kyrkan i
samarbete med Trefaldighetskyrkan i Vasa
öch runtöm pa ett antal alderdömshem i Osterbötten. Luciaprögrammet sags aven i nagön man utömlands öch uppskattning efterat
hördes fran nar öch fjarran. Delar av prögrammet sandes aven pa skölans gemensamma virtuella julfest. Dartill framfördes
Luciaprögrammet inför skölans studerande,
larare öch persönal utömhus pa skölgarden
11.12. Bildkönststuderanden bidrög med
skulpturer öch ljussattning för dagen.
Ett par dagar innan jullövet publicerade vi
gymnasiekörens tölkning av White Christmas
pa söciala medier.
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Lucia 2020. Foto: Lisette Smedlund.

Januari – Februari 2021
Faddergalan med utömstaende publik
kunde ej genömföras p.g.a. pandemilaget.
Vi planerade in tva könserter i Estradan
veckan innan Spörtlövet i stallet dar musikettörna öch musiktvaörna fick framföra sina latar fran Spelkurs 1 öch 2. Evenemangen i förm av tva Spörtlövskönserter uppskattades bade av publiken fran
skölan söm musikerna pa scenen.

Mars – April 2021
Efter spörtlövet gick vi över till distansundervisning – vilket innebar att musicerandet i grupp försvarades ytterligare en
gang detta lasar.
Vi planerar att halla en mindre könsert
med musikaltema 19.4 av musiktvaörna.
Maj - Juni 2021

Affisch: Lisette Smedlund.

7.5
Gymnasiekören planerar att tillsammans med grundskölan delta i den virtuella
versiönen av Skölmusik 2021. (Tema havet,
miljön öch vidare hallbarhetsperspektiv).
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22.5 Musikframtradanden med spel, sang
öch allsang. Utömhus öch i Rötundan ar pa
agendan.

4.6
Utömhuskönsert av musikettörna öch
musiktvaörna.
5.6

Studentdimissiön.

ret. Lisette Smedlund (köördinatör) samt
Benjamin Bagge (suppleant) har deltagit söm
lararrepresentanter.

Det göda samarbetet med understödsföreningen för bildkönst öch musik, UFFBOM,
har förtsatt med möten pa distans under lasa-

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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ADMINISTRATION
Vasa övningsskola är en universitetsskola upprätthållen av Åbo Akademi. Administrativt
lyder övningsskolan under Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Skolan är aktiv i
en rad forsknings– och utvecklingsprojekt samt samarbetsnätverk på lokal, regional och
nationell nivå. 2020-2021 fick drygt 900 barn och unga sin utbildning vid skolan av ett
team på 120 personer.

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

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

Grundläggande utbildning årskurserna 1-9
Kyrkoesplanaden 11-13
rektor
Elisabet Backlund-Karjenmaki
prorektor
Annika Lassus 1-6
prorektor
Pamela Backholm 7-9
byrasekreterare
Katariina Smulter
expeditionsmastare
Rasmus Forsman
biblioteksbitrade
Helena Svarvar
skolcoach
Anna Österberg
Gymnasiet
Skolhusgatan 31
rektor
prorektor
IB-koordinator
byrasekreterare
IB-byrasekreterare
expeditionsmastare
skolcoach
Samarbetspartners
skolhalsovard

Mats Borgmastars
Diane-Christine Blusi
Ann-Christin Haggblom
Lena Engsbo
Sabina Sundvall
Patrik Backholm
Johanna Sjoberg/Ölivia Andersson fran februari 2021

Vasa stad; skolhalsovardare grundskolan Johanna Rosendahl
gymnasiet Gunilla Gref
elev– och studerandevard Vasa stad; skolkurator grundskolan Camilla Ahlroth-Enlund,
gymnasiet Katja Andreasson, Anne Bogren, Jimmy Sandbacka,
skolpsykolog grundskolan Emilia Kronqvist
bespisning
Compass Group FS Finland Ab
fastigheter
Finlands Universitetsfastigheter Ab
lokalvard
ISS/Lassila & Tikanoja Ab fran mars 2021
skolskjuts
Taxi Sjoman Ab
206

UNDERVISANDE PERSONAL
Examen
Ahlmark Kaj-Öve
PeM
Ahlmark Stina
PeM
Alin Jan
PeM
Aumanen Amanda
FM
Backholm Pamela
PeM
Backlund-Karjenmaki Elisabet PeM
Barck Jennie
FM
Bagge Benjamin
MuM
Bernas Sandra
FM
Bjorkholm Julia
FM
Blomberg Satu
FM
Blusi Diane-Christine
FM
Bonas Johanna
FD
Borgmastars Jacqueline
MEd
Borgmastars Mats
FM
Broman Lars
PeM
Burman Lars
FM
Collander Annika
PeM
Crotts Frida
FM
Degerman Linda
PeM
Domars-Brannkarr Katrina
FM
Fjallstrom Maria
PeM
Fors Mats
PeM
Frank Michael
FM
Fransen Anders
FM
Friberg Henrik
PeM
Friman Thomas
GyM
Grahn-Soderstrom Lena
FM
Granfors Mathias
PeM
Hansen Jens Drud
Hautanen Linda
PeM
Hiltunen Kasper
PeM
Hofman Joachim
FM
Holmgren Ann-Louise
FM
Holmsten Fred
PeM
Honga-Öksanen Hillevi
PeM
Horn Elisabeth
FM
Hakans Heidi
FM
Haggblom Ann-Christin
FM
Hogholm Johanna
PeM
Ingo Caroline
DI
Kalander Susann
PeM

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

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

Norrback Freja
Norrby Markus
Norrgard Jenny
Norrmen Elisabeth
Nylund Heidi
Nyman Margita
Öksanen Heimo
Ölesen Laura
Palmberg Niklas
Ragvals Johanna
Ramstedt Eva
Rimpila Minna
Raiha-Jungar Johanna
Roj Stefan
Roj Urrutia Maj-Louise
Sadak Faraq
Salovaara Anne
Sandsten Johnny
Siegfrids Kerstin
Skjal Kristina
Slotte Anna-Brita

PeM
FM
PeM
DI
FM
FM
PeM
PeM
FD
PeM
GyM
PeM
PeM
FM
KoM
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FM
PeM
FM
FM
PeM

studiehandledning
klasslarare
modersmal och litteratur
forskolundervisning
ledande rektor
finska
matematik, fysik, kemi
modersmal och litteratur
klasslarare
modersmal och litteratur, ruotsi (IB)
finska, speciallarare, prorektor F-6
religion, psykologi, filosofi
finska
matematik
biologi, geografi
klasslarare
finska
specialundervisning
teknisk slojd
religion
religion, psykologi, filosofi,
livsaskadningskunskap
klasslarare
fysik
specialundervisning
kemi, halsokunskap
matematik, fysik
biologi, geografi
klasslarare
klasslarare
matematik, fysik
klasslarare, forskollarare
gymnastik och idrott
klasslarare
klasslarare, klasslararkoordinator
matematik, kemi
bildkonst
hemsprakslarare i arabiska
aidinkieli (IB)
musik
matematik
modersmal och litteratur
klasslarare

Smedlund Lisette
Stenbacka Susanna
Storgard Joel
Sundman Jessica
Sars Pontus
Soderback Camilla
Soderholm Johanna
Soderman Ann-Charlotte
Soderman Terese
Thors Ulf
Uppgard Anne
Valkeakari Pia
Vikstrom Johan
Vuorinen Erika
Wallin Solveig
Wilhelms Martina
Willman Felicia
Wulff Anna
Abacka Gun

KoM
PeM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
Datanom
FM
PeM
KoM
FM
FM
PeM
PeM
PeM
PeD

bildkonst
specialundervisning
fysik, matematik
biologi, kemi
matematik, fysik
matematik
engelska
historia, samhallslara
religion
datatillval
specialhandledning
klasslarare
bildkonst
finska, tyska
matematik
klasslarare
timlarare i gymnastik
klasslarare
huslig ekonomi

ELEVASSISTENTER
Becic Samra
Berg Anna-Karin
Bos Evgenia
Bystrom Matilda
Ehrstrom Josefine
Granby Ölga
Hurskainen Julia
Hogstrom Öskar
Lagstrom Maria
Ljungqvist Max

Martin Kim
Nylund Linn
Ömars Ann-Helen
Revahl Ann-Helen
Svartsjo Carolina
Torsell Ida
Welroos Joakim

CIVILTJÄNSTGÖRARE
Malm Ivar
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I PENSION
Ann-Louise Holmgren
Pa grund av ett manskligt misstag i samband
med utskicken av studieplatser fran AA, inledde hon sina studier i litteraturvetenskap det
forsta studiearet. Sedan uppdagades misstaget och det visade sig att AnnLouise egentligen hade fatt studieplats bade
pa svenska och historiska institutionen. Hennes ursprungliga drom och plan var
namligen att bli hissalarare. Hon borjade lasa
historia och svenska parallellt men valde sedan svenskan som huvudamne.
Ann-Louise tog studenten 1976 och inledde
samma ar sina studier vid Abo Akademi i Abo.
Redan 1978 skotte hon ett vikariat och efter auskulteringen 1984 – 85 jobbade hon i
manga ar pa bade hogstadiet och i gymnasiet och i amneskollegiet finns av hennes
forna elever. Utover modersmal och litteratur har hon undervisat i engelska, finska och
historia, vilket sager nagot om hennes valdigt
breda
didaktiska
kompetens.
AnnLouise sokte nya utmaningar och borjade
jobba vid Vasa ovningsskola 1.8.2002, forst
som vikarie och fran 1.8.2004 har
hon haft lektoratet i modersmal och litteratur.
Ann-Louise ar valkomnande och givmild med
sina kunskaper och sitt undervisningsmaterial. Hon ger osjalviskt av sin tid och visar att
hon inte bara prioriterar gymnasiestuderande
vid Vasa ovningsskola, utan ocksa ute i regionen och i mindre gymnasieskolor. Hennes
solidariska installning till andra i sin yrkesutovning ar makalos. Hon drar inga granser
mellan sitt och andras, och hon ar inte det
minsta protektionistisk eller sjalvforharligande, utan tvartom mycket man om att bidra
till att alla ska lyckas pa basta satt i sitt arbete
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som larare. Pa det basta stallet i varlden,
enligt
Lois
sjalv,
dvs i Molpe, har hon engagerat sig i valkomnandet av burmesiska flyktingar och gjort sig
tillganglig som stodperson for inflyttande
manniskor i hembyn.
Ann-Louise har agerat som aktiv skribent
i Svenska modersmalslararforeningens tidskr
ift Arenan. Hon har i sina texter diskuterat
saval studentprov, unga manniskors skrivande, digitaliseringen i gymnasiet som retoriken. Hon har med sina texter och sin handledning bidragit till amnets utveckling i
Svenskfinland. Hon har under flera omgangar
varit med och sammanstallt materialet for
gymnasiediplomet i muntlig kommunikation.

Dessutom har hon varit med och skrivit det
forsta digitala laromedlet for gymnasiet i modersmal och litteratur (Tusen och en text) i
Svenskfinland. I laromedlet, som skrevs under
intensiva kvallar och helger varen 2015 –
varen
2016,
syns
AnnLouises djupa amneskunskap och den tematiska undervisningen som ligger henne nara
hjartat. For Svenska litteratursallskapet var
hon
2017
med
och
utvecklade ett digitalt Topelius-material for undervisningen.
Under aren som lararutbildare vid Vos har
Ann-Louise beviljats ett stipendium ur lektor
Jeanette Slottes minnesfond med motiveringen “Till en modersmalslarare som haft en stor
betydelse for det svenska modersmalet i Finland”.
Ann-Louise har med stor entusiasm och nyfikenhet bollat ideer kring undervisningen med
oss yngre kolleger. Hon ar genuint nyfiken pa
de ungas varld och gar i standig dialog med
dem och deras erfarenheter. Ungdomarna
uppskattar hennes undervisning vilket resul-

terat i att hon i flera ar har blivit vald som
basta larare av abiturienterna under bankskuddardagen. Sitt ansvar som
grupphandledare har hon tagit pa storsta
allvar.
Som handledare har Ann-Louise en formaga
att utmana och ifragasatta lararstuderande
sa att inte bara det man gor i en undervisningssituation star i fokus, utan sa att det
ocksa paverkar amneslararstuderandes satt
att tanka. Manga aha-upplevelser har uppstatt i moten med henne. Öch vi som jobbar i
huset vet att det inte enbart handlar
om studietiden. Bade som handledare och
kollega har man kunnat forvanta sig rattvis
och arlig respons av Ann-Louise som inspirerar med sin langa erfarenhet, sin syn pa amnet, sina ideer och tankar och framfor allt sin
skarpa humor och goda smak. Hon ar en forebild da det galler att sta upp for det man
tror pa och att alltid sta pa de studerandes
sida.
Kollegerna
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Ben-Erik Mitts
Ben-Erik borjade jobba som slojdlarare i Vasa
Övningsskola 1983 och gick i pension hosten
2020. Nastan 40 tjanstear for samma arbetsgivare. Bara det ar prestation att beundra!
Ben-Erik arbetade i huvudsak som slojdlarare
med elever i arskurserna 1-9. Han har ocksa
undervisat fysik for de lagre arskurserna.
Nagra ar ansvarade han for Diplomslojden i
vart Gymnasium. Han har ocksa haft slojdkurser for slojdstuderande pa FPV samt for klienter med funktionshinder pa Karkulla.
Vi kolleger uppskattar Ben-Eriks underfundiga humor och sinne for vardagskomik. Vi
kommer inte att glomma den gangen da vi
hade valmaende-eftermiddag pa Sports Gym
och Pia Valkeakari ledde ett spinning pass for
oss. Pia berattade hur vi skulle trampa cykeln
och mitt i allt ropar Pia: -”Nu kommer det en
lang och tung uppforsbacke. Kampa, kampa….
Varpa Ben-Erik stiger ner fran sin cykel och
sager:-”Ja brukar leid opp cyyklin om e kombar laang och tong backar….”
Vi som satt pa spinning cyklarna bredvid
kunde knappt fortsatta, vi skrattade sa innerligt.
Vi saknar dig Ben-Erik i arbetsgemenskapen
och hoppas att du far manga friska pensionsar!
Slojdlararna
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Heimo Öksanen
Vad kannetecknar en riktigt god klasslarare?
Den fragan stalls ofta i olika sammanhang och
en god forebild for den goda klasslararen hittar vi i Heimo Öksanen. Har ar den vanliga
kollegan och lararen som alltid staller upp for
alla. Hjalpsamheten sjalv! Det ma vara en matematikuppgift, ett papper som fastnat i laminatorn, problem med ett bilbatteri som behover laddas eller en skruv som behover dras at.
Allt gar med samma positiva energi och med
en glimt i ogat. Fragar man Heimo om han har
laget under kontroll blir svaret alltid: ”Ja,
langt under” .
Mangsidigheten hos Heimo stracker sig ibland
upp pa skolans tak, dar amatorradiomasten
en gang svajade i stormen och han krop ut
genom en vindslucka for att radda den. Heimo
har under arens lopp lart manga elever grunderna i morsealfabetet och aven lart dem forsta vikten av att ta och uppratthalla kontakt
med manniskor runt om i varlden. Lika bekvam ar han nar mangvetenskapliga teman
genomfors, internationella studerande skall
koordineras,
temadagar
ordnas
eller
ryggsacken packas for skogsturen.
Det Comenius projekt, som Engelska linjen
fick delta i under nagra ar, passade Heimos
sarintressen som hand i handske. Det var inte
bara vi kolleger som involverades i besoken
runt om i Europa, aven hans elever fick aka
till saval Freienseen i Tyskland som till Öxfordshire i Storbritannien. Heimo koordinerade pop-up restauranger, lotterier, forsaljning av julblommor och hann skriva otaliga
stipendieansokningar for att mojliggora besoken. Under manga ar var han aven spindeln i
natet for arliga elevbesok fran saval Tyskland
som Storbritannien. Heimo ar den ultimata
reseledaren, som ordnat oforglomliga lagerskolor for manga elevgrupper.

Manga festliga evenemang har under aren
forgyllts av underfundiga texter som han diktat ihop i basta ”Evert Taube” anda. Aven om
Heimo varit klasslarare vid Övningsskolan
sedan 1981 och vid Engelska linjen sedan
1995, ar det fa som sa varnat om det finlandssvenska kulturarvet, spraket och Runeberg som han gjort. Alla elever i 5-6En har till
exempel nagongang deklamerat och dramatiserat Sven Dufva och de yngre eleverna har
vantat pa att deras tur skall komma. Bland
ovriga Heimo-traditioner kan namnas elevernas arliga engelska julsang i centrum och
hostfotograferingarna av klassen.
Hur ar det da att ha fatt ha en ”Mac
Gywer”som kollega? Det har varit en ynnest!
Det som Heimo inte har i sina samlingar, behover man inte pa en skola, brukar vi kolleger saga. Det som inte Heimo filmat eller fotograferat, har det inte funnits behov av att
dokumentera.
Anna-Brita Slotte
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Stefan Roj
Den 1:a januari 1983 steg en nybakad kemi-,
fysik- och matematiklarare in genom dorrarna
till
Vasa
ovningsskolas
hogstadium, namligen Stefan Roj. Nar han nu 38 ½
ar senare tackar for sig, lamnar han ett stort
tomrum efter sig.
Stefan borjade som vikarierande lektor i fysik
och kemi men fick ett par ar senare sitt lektorat i kemi och matematik med undervisning
bade i gymnasiet och i hogstadiet. Utover sin
undervisning har han ocksa hunnit vara
FSL:s skolombud, han har fungerat som prorektor i gymnasiet under lasaren 2002 –
2014, och otaliga ar de arbetsgrupper han har
deltagit i. Manga elever och studerande har
haft
Stefan
som
klassforestandare, grupphandledare eller tutorhandledare under aren, och fa ar de kemilarare i landet som inte kanner honom som en bra handledare och god amneskollega. Stefan har alltid
haft ett brinnande intresse for sina amnen och
man kan inte annat an beundra honom for
den glod han fortfarande visar oberoende av
om det galler amnesdidaktik, allman pedagogik eller handledning av blivande amneslarare. Att brandalarmet startat bade en och tva
ganger till foljd av Stefans laborationer ar
naturligt om man varit sa pass lange i huset. Hur Stefan ibland tacklat dessa situationer far ni sjalva fraga honom om.
Nar Stefan nu stiger ut genom Vasa ovningsskolas dorrar kommer vi kollegor att sakna
honom. Vi har blivit vana att alltid kunna
vanda oss till Stefan nar vi haft fragor
om stort som smatt, oberoende av om det har
gallt atomers hybridisering, hur man ska lara
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ut ekonomisk matematik, vilka traditioner
som fanns i skolan for flera decennier sedan
eller vad som hant med kollegor som pensionerats eller som sadlat om. Vi hoppas innerligen att Stefan kommer att njuta av sina pensionarsdagar, vare sig han spenderar
sina dem i skogen eller pa villan, men dessutom hoppas vi ocksa att han gor allvar av sitt
lofte att komma in och vikariera vid behov!

MaFyKe-kollegorna

ELEVER OCH
STUDERANDE
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STUDENTEXAMEN
Studenter hösten 2020

Hakomaki Lauri

Ronnqvist Yoanna

Bezuhlova Alla

Harjunpaa Fanny

Sabel Olivia

Eklund Tilda

Holm Jonathan

Sandbacka Linus

Kjellman Elin

Hayry Axel

Sharma Ishan

Liavag Astri

Hoglund Adam

Siltala Kaapo

Nickull Antonio

Ingi Minna

Skoglund Anna

Ivars Alina

Smeds Emil

Studenter våren 2021

Ivars Malin

Smirnoff Fredrik

Ala Sofia

Karlstrom Erica

Stefansdottir Hognas Anna

Alin Alva

Kauranen Venny

Stolpe Rasmus

Arola Karolina

Keski-Nisula Anton

Strand Adam

Bendtsen Sarah

Klockars Miranda

Strand Isac

Berg Ida

Knutar Elias

Strand Jenny

Bergfelt Fanny

Knuts Robin

Strom Colin

Berglund Miranda

Koskela Iris

Stalarm Ellen

Bexar Verner

Kronqvist Elsa

Sundholm Elsa

Bjorkholm Catarina

Kronqvist Kia

Suutarinen Viivi

Bjorklund Wilma

Kultti Julia

Svahn Robin

Bolotov Theodor

Ladvelin Fanny

Svartsjo Filip

Borg Fanny

Lax Aida

Svedman Esther

Borgmastars Andrea

Linden Sara

Teir Wenzel

Bos Ellen

Lindqvist Sara

Utriainen Ida

Braxen Sofie

Lindroos Isak

Valencia Martinez Florence

Byggningsbacka Hanna

Lindvik Felix

Westerlund Alwa

Dahlstrom Wilma

Ljungkvist Max

Wiis Melinda

Dunn Riannon

Lunabba Emilia

Wikstrand Aida

Ekman Zacharias

Lunabba Nathalie

Abacka Naomi

Engstrand Anna-Karin

Luoma Jakob

Osterblad Jenna

Enkvist Theodore

Lagland Zacharias

Enqvist Ellen

Lofholm Ronja

Eriksson Nathalie

Malka Sandra

Finell Jonna

Mitts Ida

Forsberg Tove

Nigmann Aurora

Forslund Ida

Nygard Linnea

Granholm Julia

Nygard Sandra

Grankull Elea

Polviander Max

Grasbeck Samuel

Rautamo Samuel

Hagman Nadine

Rosenblad Arne

Hagstrom Maria

Raiha Viktor
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Följande studerande vid Vasa övningsskolas IB-linje har avlagt examen för International
Baccalaureate 2020 och erhöll diplom

Appel Adelina
Berglund Niklas
Ferri Dritero
Frojdo Ines
Haldin Axel
Heiskanen Leija
Hasto 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

Studentskrivningarna för International Baccalaureate examen inleddes den 3 maj 2021.
Följande studerande deltog:
Doan Han
Englund Sissel
Drycksback Kevin
Gannur Shreya
Gylling Tinka
Hakala Eevi
Helsing Kirill
Hakkinen Helmi
Kassem Ahmed

Keltto Carolina
Kivisto Emil
Martin Anna
Martin Axel
Nukala Aleksi
Olme Ida
Patil Gaurav
Pukkala Rosalia
Rantala Ida

Rantala Roosa
Riihimaki Oskari
Sjoholm Jasmine
Syrjala Anniina
Todorov Petar
Vesterback Daniel
Waller Jerin
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GYMNASIEDIPLOM
Avlaggande av gymnasiediplomet ar en verksamhet som overensstammer med gymnasiets allmanbildande utbildningsuppgift. Diplombetyget ar en bilaga till avgangsbetyget fran gymnasiet och det antecknas i punkten tillaggsuppgifter.
Foljande gymnasiestuderande har under aret avlagt gymnasiediplom i olika amnen:

Gymnasiediplom i bild-

Intyg över muntlig språk-

konst

färdighet i finska

Annala Jenni

A-lärokurs

Asplund Rebecka

Berg Ida

Eriksson Ninni

Byggningsbacka Hanna

Hokkanen Johanna

Engstrand Anna-Karin

Kivelio Jessica

Finell Jonna

Knif Lina-Mi

Forsberg Tove

Marttila Julia

Ingi Minna

Rikala Aino

Ivars Alina

Ronnlund Wilma

Johansson Nico

Savolainen Elias

Knuts Robin

Simons Elliot

Sandbacka Linus
Strand Jenny

Gymnasiediplom i musik

Teir Wenzel

Ekman Zacharias

Zittra Emil

Hoglund Adam
Sandbacka Linus

Intyg över muntlig språk-

Strand Isac

färdighet i engelska

Abacka Naomi

A-lärokurs
Annala Jenni

Slutprov i muntlig kommu-

Forsman Jennifer

nikation i modersmålet

Kinnunen Justus

Ingi Minna

Seppelin Emma

Ivars Malin

Johansson Nico
Lofholm Ronja

Intyg över muntlig språkfärdighet i finska
B-lärokurs
Lofholm Ronja

Kackur Tilde
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STUDERANDE FÖR
KLASSLÄRAREXAMEN 2020-2021
Jonas Enlund

Ellen Dahlvik

Conny West

Marianna Forsell

Fanny Forsgard

Willy Ohman

Mathilda Hagback

Kevin Holm

Johanna Hedstrom

Demi-Rose Norton

Julia Hagglund

Jessica Heikkila

Maija Pullinen

Sandra Kulla

Katarina Jansson

Emma Snellman

Julia Liewendahl

Emmy Maatta

Joanna Aganimov

Mikaela Lindblad

Karelia Palola

Ida Hultgren

Sara Malin

Mia Salminen

Hannah Pekkarinen

Emma Malmsten

Carolina Sund

Beata Schoring

Ellen Mattsson

Hanna Akerlund

Simon Solvin

Fanny Mickos

Ronja Mannstrom

Heidi Vidjeskog

Robin Nylund

Anna Astrand

Karin Oksanen

Simon Andersson

Frida Olin

Felicia Haggman

Linnea Pohjolainen

Pamela Svenfelt

Cassandra Roblom

Felicia Willman

Elis Thylin

Kristian Osterman

Roope Vahalahti

Benjamin Fridlund

Erika Vesterlund

Emelie Hansen

Sandra Virta

Alexander Lundberg

Dennis Brandt

Jan Nyqvist

Johannes Juselius

Martina Rusten

Johan Koskinen

Emma Backlund

Julina Lillandt

Amanda Backman

Noomi Lundqvist
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STUDERANDE FÖR
ÄMNESLÄRAREXAMEN 2020-2021
Svenska och litteratur

Historia/Samhällslära

Studiehandledning

Hakans Frida

Enckell Alexander

Hansen Emelie

Lindell Evelina

Finne Elina

Holm Saba

Lundstrom Johanna

Patoranta Ida-Helena

Laaksonen Ronja

Savasti Henri

Lindroos Christopher

Akersten Amanda

Nygard Jenny

Främmande språk

Smedlund Sofia

Lehmann Minttu
Backman Linda

Religion/Filosofi

Karas Ewelina

Granvik Johanna

Kola Moa

Jansson Leon

Kongari Hannah

Johansson Anton

Linden Isabelle

Ylikallio Melker

Sandstrom Anna
Slöjd
Finska

Lithen Richard

Granvik Amelie

Lillqvist Viktor

Biologi/Geografi

Textilslöjd

Karlais Jakob

Smedlund Sofia

Lindstrom Trine

Mattson Ellen

Stenvall Carl-Gustaf

Warn Alexandra

Storbacka Jakob
Huslig ekonomi
Fysik/Kemi/Matematik

Backroos Moa

Ijas Kristian

Kallman Kati

Lamberg Klara

Nyblom Lizette

Sjoblom Malin

Qvarnstrom Linda

Halsokunskap

Sahlin Nikolina
Sundqvist Amanda
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STUDERANDE FÖR
SPECIALLÄRAREXAMEN 2020-2021
Alenius Emelina
Backman Amanda
Forsell Marianna
Forsen Ellinor

Gronqvist Wilhelmina
Hagback Mathilda
Heinonen Julia
Hellstrom 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
Strom Jenna
Sved Elin
Svenfelt Pamela
Tallgren Hanna
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FONDER SOM TILLHÖR
VASA ÖVNINGSSKOLA
FONDER SOM TILLHOR VASA OVNINGSSKOLA
Seminariefonder
Overforda fran Skolstyrelsen till Abo Akademi 01 08 1981
(fonderna forvaltade av Vasa ovningsskola)
a Nykarleby seminariums fonder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fondernas kapitaltillgangar 31.12.2020

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

5 792,42
9 194,39
15 447,44
42 553,09
14 965,06
7 938,44
7 058,32
5 954,01
7 611,23
5 563,28
4 707,50
5 891,25
8 124,37
11 979,37
42 384,05
195 164,27

Lyceifonderna
Overforda till Vasa ovningsskola vid Vasa svenska flicklyceums och Vasa svenska lyceums
indragning till ovningsskola 01 07 1974 (Forordning 433/31.05.1974)
a Vasa svenska flicklyceums fonder
1
Bodens fond
2
Sylvia Maranders fond
3
Gymnastik- och halsovardsfonden
4
Modersmalsfonden
5
Fonden ”For goda framsteg”
6
Tyska fonden
7
Musik och teckningsfonden
8
Mary Nyqvists fond
9
Jubileumsfonden
10
Matilda Sundholms fond
11
Amanda Lassus´ fond
12
Studenternas fond
13
Selim Segerstams fond
14
Rektor Birgit Sovelius´ fond
15
Venna Jakobssons fond
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8 292,31
25 644,88
9 418,65
9 418,83
11 928,21
13 539,03
9 978,40
30 533,82
37 015,30
14 027,33
26 428,07
18 373,49
15 739,78
24 188,50
3 715,75
258 242,32

b Vasa svenska lyceums fonder
1
De sammanslagna trivialskol-, gymnasieoch aldre lyceifonderna
2
Teologiestipendiefonden
3
Carl-Fredrik Wikmans minnesfond
4
1949 ars historikfond
5
Arne Snellmans minnesfond
6
Carl Warghs minnesfond
7
Ingenjor Oscar Gros´ fond
8
Herman och Maria Pellas minnesfond
9
Harald Bouchts minnesfond
10
Einar Spjuts stipendiefond
11
Fyra broder Hasselblatts minnesfond
12
Gustavs A Hedbergs fond
13
A E W Nybergs musikfond
14
Skolradet Ragnar Krooks minnesfond
15
Skolskoterskan Inga Hedes minnesfond
16
Teckningslarare Eva Willfors minnesfond
17
Karl Oscar Jakobssons fond

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

Erik och Sylvi Feldts fond

46 441,77
27 180,91
61 718,02
20 199,23
79 548,66
8 092,71
83 805,28
19 012,42
109 213,07
36 661,57
59 489,13
6 312,16
6 323,63
20 233,96
48 992,14
5 607,46
4 331,26
643 163,37

18 518,63
15 530,35
16 834,22
6 574,30
13 817,21
55 092,81
6 157,15
24 872,17
2 153,03
159 549,89

894 409,10
Summa 1 955 364,68

Stipendier att utdelas varen 2021 har donerats av bl a Advokatbyra Nasman & Bask Ab, Aktiastiftelsen i Vasa, Forna Vasa Flickskolisters fond, Forna Wasalyceisters rf donation, Hogskolestiftelsen, Jukolan Rakentajat- Jukolas Byggare r.y., Svenska Kulturfonden, Svenska skolfonden i Vasa, Svensk-Osterbottniska samfundet, Usf for bildkonst- och musikprogrammet, Vasa
Elektriska, 1970-ars studenter vid VSL, Anders Olin, Elisabet Backlund-Karjenmaki och Bernt
Klockars.
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MEDDELANDEN
Foljande lasar borjar tisdagen den 10 augusti 2021. (OBS! Vasa ovningsskola har andra arbetsdagar an Vasa stads skolor.)

Eleverna i ak 1-6, Kyrkoesplanaden 11-13, borjar kl 9.00 och valkomnas
av lararna pa skolgarden. Skolskjutsarna fungerar fr.o.m. samma dags
eftermiddag.

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

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

Vänligen följ informationen på Wilma regelbundet från 1.8.2021 för eventuella uppdateringar i anslutning till skolstarten.
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