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.  

F o r ändrä lä sä ret i räd här vi lä sä rste-mät ”En vä lmä ende, hä llbär och vä r-

deskäpände skolä”. Värje ä r betonäs 

lite olikä delär äv temät. Enheternä och ä m-

nesgruppernä här sjä lvä vält betoningen i 

respektive enhet och ä mne. I gemensäm verk-

sämhet här temät gä tt som en ro d trä d med 

stärt i skolfredsutlysningen fo r helä skolän i 

äugusti, viä sätsningärnä under O sterbottens 

hä llbärhetsveckä till evenemäng fo r personä-

lens vä lmä ende och genomgä ngär äv hä lsä i 

skolän-enkä tens resultät, men ocksä  t.ex. vid 

inko p äv inventärier, sopsortering, elupp-

händling och i stä dningen. Ållt dettä kän 

ocksä  koppläs till vä r stätus som UNESCO-

skolä och ärbetet fo r Ågendä2030. Nä r män 

tittär bäkä t inser män hur genomgripände 

temät ä r i vä r värdäg, trots ätt vi inte älltid 

fo rmä r synliggo rä det. 

TVÅ  TÅNKÅR. I medlet äv märs häde jäg, efter 

tvä  ä r nä stän helt utän tjä nsteresor, mo jlighet 

ätt deltä i Nordiskä Skolledärkongressen i 

Go teborg tillsämmäns med 1500 ändrä skol-

ledäre. Kongressen firäde 25 ä r i ä r, den ord-

näs värtännät ä r. Gemenskäpen vär hä rlig, det 

finns verkligen ett sug efter sociäl sämväro i 

spä ren efter pändemin. Speciellt tvä  tänkär 

vill jäg delä med mig äv efter kongressen. 

Den fo rstä tänken betonädes i kongressens 

inledning äv skolminister Linä Åxelsson Kihl-

blom. Hon betonäde vikten äv ätt i helä styr-

kedjän – frä n regering i toppen äv hierärkin 

viä olikä myndigheter ner till den enskildä 

skoläns ledning – älltid fokuserä pä  mo tet 

mellän lä rären och eleven i klässrummet. Åx-

elsson Kihlbloms pä minnelse vär viktig. Hon 

änsä g ätt vi i fo r liten gräd, pä  olikä nivä er, 

stä ller frä gor om hur olikä beslut slä r ut i 

sämspelet mellän lä rären och eleven i kläss-

rummet. 

Den ändrä tänken kom främ i olikä tälturer. 

Den händläde om ätt inte lä tä rä dslä prä glä 

ledärskäpet. Resonerär jäg vidäre kring dettä 

EN VÄLMÅENDE, HÅLLBAR  

OCH VÄRDESKAPANDE SKOLA  

Hela personalen samlad i Akademills foajé under planeringsdagen 2021. Foto: FotoAiraksinen Ab 
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med rä dslä hittär jäg mä ngä fäktorer som kän 

skäpä ä ngest och rä dslä i vä rt ledärskäp i 

klässrummet eller i skolän. Sä dänä ä r t.ex. 

smittsämmä virus och hänteringen äv dem, 

konflikter kring uppgifter, roller och uppdräg, 

ifrä gäsätt professionälism, poläriseräd kom-

munikätion, drev frä n mediä och sociälä me-

diäs/internets roll som kunskäps- och ä sikts-

fo rmedläre. Ått värä trygg i sin egen identitet 

som ledäre och fokuserä pä  fäktä som grund 

fo r en gedigen professionälitet kän hjä lpä oss 

hänterä och minskä ä ngesten och rä dslän. 

Rikssvenskärnä ä r nog fenomenälä som är-

rängo rer äv tillstä llningär som dennä. Utstä ll-

ning, träktering, progrämledning och inlä gg, 

ällt fä r mycket ho gä poä ng. 

Hä r fo ljer ett äxplock ur lä sä rets verksämhet 

ur ledände rektors perspektiv. 

FORTBILDNING 2021-2022. Under lä sä ret 

2021-2022 här fortbildningen vi erbjudit per-

sonälen bestä tt äv tvä  helä dägär, plänerings-

dägen 9.8 och en lä roplänsdäg 5.2. Under plä-

neringsdägen medverkäde ledände forskäre 

Å se Fägerlund frä n Folkhä lsän med ett inlä gg 

om GRIT som ett verktyg inom den positivä 

psykologin. Lä roplänsdägen utgick ifrä n PeD 

Ninä Mä rds inlä gg om ä mneso verskridände 

och helhetsskäpände undervisning. I tillä gg 

till dettä här tre trä ffär kring händledningen 

ordnäts pä  mo testid onsdägärnä 27.10, 24.11 

och 13.4. Till dessä trä ffär här lä rärutbildäre 

vid FPV och Keskuskoulu inbjudits. Tvä  O vis 

delär-tillfä llen här ordnäts pä  mo testid ons-

däg 3.11 och 9.3 med temätä inklusion och 

FCLäb. Till O vis delär-tillfä llet i märs inbjo ds 

lä rärstuderände. Under lä sä ret ordnädes sex 

trä ffär med olikä fo relä säre inom rämen fo r 

OPPI-projektet (En gemensäm skolä fo r ällä). 

Trä ffärnä vär en timme lä ngä, pä  distäns och 

sämläde nä rmäre 90 deltägäre, ocksä  frä n 

ändrä skolor ä n den egnä.  

TRIPPELEVENEMÅNG. Den 10-12 november 

stod Väsä o vningsskolä vä rd fo r ett trippel-

evenemäng som sämläde drygt 200 deltägäre. 

Dels trä ffädes o vningsskolornäs rektorer 

HÅRRE (Härjoittelukoulujen rehtorit ry), dels 

trä ffädes o vningsskolornäs sämärbetsnä tverk 

eNorssi och dels ordnädes nätionellä internä-

tionäliseringsdägär fo r smä bärnspedägogiken 

och den ällmä nbildände utbildningen 

(grundlä ggände utbildning och gymnäsieut-

bildning). Mo tesplätsen vär Åkädemill. Dägär-

nä ordnädes tillsämmäns med eNorssis styr-

grupp, HÅRREs styrelse och fo r internätionäl-

iseringsdägärnäs del med Utbildningsstyrel-

sen och Väsä städ som sämärbetspärtners. 

Dägärnä vär vä ldigt uppskättäde inte minst 

väd gä ller helhetsupplä gg och utrymmen. Fo r 

mä ngä vär det 1,5 ä r sedän senäste sto rre 

Lektor Kaj-Ove Ahlmark erhöll 

Åbo Akademis tjänsteutmärkel-

setecken för 35 års tjänstgöring i 

samband med Luciafirandet 

2021. Foto: BK 

”Hon änsä g ätt vi i fo r liten 

gräd, pä  olikä nivä er, stä ller 

frä gor om hur olikä beslut 

slä r ut i sämspelet mellän 

lä rären och eleven i kläss-

rummet.” 
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nä revenemäng. Nä grä veckor senäre häde 

omikronväriänten äv coronäviruset gjort ätt 

dägärnä stä llts in eller genomfo rts virtuellt. 

SPEKTRUM. Enligt fästighetsä gären Finländs 

Universitetsfästigheter Åb här den s.k. 

Spektrumbyggnäden lä ngs Hovrä ttsesplänä-

den, som inhyser bl.ä. mätsäl, äuditorium och 

näturvetenskäpligä klässrum, tekniskt nä tt 

vä gs ä nde. Under 2020 gjordes en fo rstä plä-

nering fo r en ny fästighet, i processen involve-

rädes gymnäsiestuderände, vä rdnädshäväre, 

direktion och personäl. I oktober 2020 med-

deläde män frä n Å Ås sidä ätt ytterligäre älter-

nätiv bo r utredäs. Under 2021 utreddes med 

Åkädemills ä gäre Hemso  Åb väd det skulle 

innebä rä ifäll gymnäsiet i sin helhet flyttäde 

in i Åkädemill. I november 2021 beslo t Å Ås 

styrelse ätt älternätivet med en fo rnyäd 

Spektrum-fästighet pä  nuvärände stä lle ä r det 

endä som bereds fo r beslut. I december, pä  

Luciädägen, kom investeringsbeslutet fo r ett 

nybygge. En veckä senäre fättäde Finländs 

Universitetsfästigheters Åb styrelse motsvä-

rände beslut. Åvsikten dä  vär ätt to mmä 

Spektrum sommären 2022 och eväkuerä de-

lär äv gymnäsiets verksämhet i tvä  ä rs tid 

medän ett nybygge uppfo rs. I mo ten med bl.ä. 

Museiverket och NMT-centrälen sämt med 

ärkitekternä främgick under vä rvintern ätt en 

sä dän tidtäbell ä r utmänände dels med tänke 

pä  fä rdigstä lländet äv en byggnädshistorisk 

utredning som beho vs fo r rivningstillstä nds-

änso kän, dels med tänke pä  utlä tänden frä n 

frä mst Museiverket och dels ocksä  med tänke 

pä  pläneringsprocessen. Eväkueringen ä r 

uppskjuten till sommären 2023. Den nyä fäs-

tigheten skäll stä  klär 2025. 

Å Å NORDEN. Under lä sä ret här Å Å Norden, 

dvs. en etäblering äv finlä ndsk klässlä rärut-

bildning i Sverige, fä tt synlighet i vä r verk-

sämhet pä  olikä sä tt. Å Å Norden här presente-

räts bl.ä. i sämbänd med ett seminärium inom 

klässlä rärutbildning, pä  ett direktionsmo te 

och pä  FPVs fäkultetsinfo. En delegätion frä n 

FPV beso kte Strä ngnä s i november och under 

vä ren här vi häft tvä  beso k frä n Strä ngnä s i 

Väsä och vid Väsä o vningsskolä. Å bo Åkäde-

mis styrelse beslo t i äpril ätt fo r sin del god-

kä nnä utbildningen pä  initiätiv äv fäkultetsrä -

det vid Fäkulteten fo r pedägogik och vä lfä rds-

studier. Representänter fo r Väsä o vningsskolä 

sitter med i olikä ärbetsgrupper kring Å Å 

Norden. Åvsikten ä r ätt utbildningen tär emot 

sinä fo rstä studerände ho sten 2023.  

Ledningsgruppen samlad inför terminsstarten. 

Första raden: Bernt Klockars, Elisabet Backlund-

Kärjenmäki och Annika Lassus. Andra raden: Mats 

Borgmästars, Henrik Lindgrén och Kasper Hiltunen. 

Tredje raden: Diane-Christine Blusi. Foto: Foto-

Airaksinen Ab 

Datorer, anteckningsböcker, pappersblock och 

annat för ukrainska ungdomar i åldern 10-21 år. 

Foto: BK 
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UTLÅ TÅNDEN. Rektorsgruppen här sämlät in 

synpunkter och sämmänstä llt utlä tänden eller 

skrivit grunden fo r Å bo Åkädemis utlä tände i 

värierände frä gor under lä sä ret. Regeringens 

proposition fo r ä ndräd läg om finänsiering till 

ällmä nbildände utbildning sämt utredning om 

ett eventuellt lä rärregister ä terfinns bländ de 

viktigäste utlä tändeuppdrägen.  

EKONOMI. Skoläns ekonomi ä r stäbil. Med 

tänke pä  kommände investeringär här de se-

näste ä rens budget omfättät ett o verskott pä  

cä 300.000 euro fo r ätt visä bä rfo rmä gän fo r 

de ekonomiskt änsvärigä pä  ännän nivä  i or-

gänisätionen. Bokslutet fo r 2021 visär ett 

o verskott pä  cä 530.000 euro. Pändemin pä -

verkär fortfärände kostnädsbilden. Den utvid-

gäde lä roplikten i ä k I i gymnäsiet medfo rde 

tillä ggskostnäder pä  cä 70.000 euro. O ver-

skottet späräs som verksämhetskäpitäl, i sin 

helhet tillgä ngligt fo r Väsä o vningsskolä. 

UKRÅINÅENGÅGEMÅNG. Ukräinäkrisen pä -

verkäde oss stärkt frä n slutet äv februäri nä r 

inväsionen skedde. Gänskä snärt fick vi nä rä 

kontäkt med ukräinskä flyktingfämiljer som 

vi hjä lpte med kontäkter, fo rno denheter, 

mo bler, cyklär och ännät no dvä ndigt. Flerä äv 

flyktingärnä fick ett sociält nä tverk och hob-

byn täck väre o vningsskoläns personäl. Stu-

derände med ro tter i krigszonen pä  IB-linjen 

vid gymnäsiet här fä tt speciell omsorg viä 

olikä sämärbetspärtners och inom skolän. Ett 

speciellt täck riktäs till Å Ås krisledning fo r 

initiätiv kring dessä studerände. 

DIREKTIONEN. Direktionens mändätperiod 

uppho r 31.7.2022 och en ny direktion kom-

mer ätt utses i juni. Ett stort och värmt täck 

fo r mä ngä givände diskussioner till ävgä ende 

direktion med professor Riä Heilä -Ylikällio 

som ordfo rände. I direktionen ingä r represen-

tänter fo r fäkulteten, fo r o vningsskoläns un-

dervisände och o vrigä personäl sämt elever/

gymnäsiestuderände och vä rdnädshäväre. 

Direktionen trä ffäs i regel 3-4 gä nger per 

lä sä r. 

Med o nskän om ett ävkopplände sommärlov -

Bernt Klockärs, ledände rektor 

 

 

En fjorton personer stark delegation från Strängnäs besökte Åbo Akademi i Vasa och Vasa övningsskola 

sista veckan i april. Temat var ÅA Norden. Foto: Catrin Sandvik 
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Lä sä ret 2021-2022 blev det tredje som pä ver-

kädes äv pändemin med coronäviruset. Info r 

skolstärten bä de i äugusti och i jänuäri fo rdes 

en offentlig diskussion kring sä kerheten och 

tryggheten i nä rundervisningen i ländets lä ro-

änstälter. Bä gge gä ngernä vär det sociäl- och 

hä lsovä rdsministeriets känslichef Värhilä som 

med sinä kritiskä synpunkter initieräde den 

offentligä diskussionen. Bä gge gä ngernä kon-

stäterädes efter en stund äv offentligt ä sikts-

utbyte och fo rvirring ätt sä kerheten i nä run-

dervisningen ä r tillrä ckligt trygg och ätt skä-

dornä frä n ytterligäre distänsundervisnings-

perioder o verstiger nyttän med den. Frä n sko-

läns hä ll vär vi glädä ätt kunnä finnäs pä  pläts 

i skolän, bä de i äugusti och i jänuäri. 

Första gemensamma samlingarna 

Lä get i Väsä vär fo rhä lländevis lugnt under 

sto rstä delen äv ho sten, vilket ocksä  ävspeg-

läde sig i verksämheten i skolän. Fä  fäll äv 

viruset upptä cktes och relätivt fä  i personälen 

smittädes. Under senho sten do k den nyä 

omikronväriänten äv viruset upp, vilket ledde 

till stor smittspridning i ländet, med bo rjän i 

huvudstädsregionen och Egentligä Finländ. 

Just innän lä get i Väsä fo rvä rrädes kunde 

kunde skolän ä ndä , med änsvärig epidemi-

lä käres tillstä nd, firä julfester 11.12 sä  ätt ällä 

elever i ä k 1-6 fänns sämtidigt pä  pläts i fest-

sälen och sä  ätt ä k 7-9 sämlädes skilt och 

gymnäsiet skilt med stro mning frä n en festsäl 

till en ännän. Dettä vär fo rstä gä ngen sä  storä 

sämlingär ordnädes under drygt 1,5 ä r äv 

pändemi och ingen smittspridning fo ljde hel-

ler i ko lvättnet äv sämlingärnä. 

Snöpligt slut på höstterminen 

Dägärnä fo re jullovet häde omikronväriänten 

nä tt skolän. En del elevgrupper i de lä gre ä rs-

kursernä sättes i käräntä n info r jullovet. Per-

sonälens julkäffe under sistä skoldägen blev 

instä llt – istä llet fo r en stä mningsfull sämling i 

Runebergsälen deläde rektorernä frä n do rren 

ut tä rtbiten som skulle hä ävnjutits pä  pläts i 

en liten plästfo rpäckning och dä rtill en jul-

kläpp till vär och en i personälen. Smittsprid-

ningen fortsätte ä ven om skolän vär stä ngd 

redän en veckä fo re juläfton. Å nnu pä  juläfton 

ho ll rektorernä pä  med smittspä rningsärbete 

tillsämmäns med eftispersonälen. 

Kaotisk början i januari 

Under jullovet tog smittspridningen verklig 

färt i O sterbotten. Incidenstälet o verskred 

2000 (fäll per 100.000 invä näre under tvä  

TREDJE LÄSÅRET MED COVID 

Ovan: Teststickor blev läsårets nyhet ifråga om 

pandemihantering. De kunde under hösten köpas i 

stormarketar. Från januari delade först välfärdsom-

rådet och sedan försörjningsberedskapscentralen 

ut teststickor till skolelever, gymnasiestuderande 

och personal. Foto: Bk 

Vänster: Stolar för föräldramöte utomhus under 

pandemin. Foto: EBK 
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veckors tid). De fo rstä veckornä i 

skolän vär käotiskä pgä den ho gä 

smittspridningen i sämhä llet. 

Speciellt dräbbädes ä k 1-6 dä  

omikronväriänten äv coronäviru-

set tycktes fo rvändläs till en 

bärnsjukdom. Flerä helä grupper 

tvingädes gä  i käräntä n och 

mä ngä i personälen blev ocksä  

sättä i käräntä n eller isoleräde. 

Mä ngä vikärier vär engägeräde i 

olikä grupper. 

Normalisering 

Gänskä snärt konstäteräde de lokälä hä lso-

vä rdsmyndigheternä – frä n ä rsskiftet O ster-

bottens Vä lfä rdsomrä de – ätt smittspridning-

en i regionen vär sä  stor ätt smittspä rning i 

präktiken vär omo jligt och ätt käräntä ner och 

isolering inte häde sämmä skyddseffekt som 

tidigäre. Isoleringstiden fo rkortädes i enlighet 

med nätionellä riktlinjer till fem dägär frä n 

ätt symtomen främträ dde eller fem dägär frä n 

testningsdägen fo r symtomfriä personer. Den 

offentligä testningen styrdes om till ätt gä llä 

frä mst personäl inom sociäl- och hä lsovä rden, 

ä ven om män ä ndä  blev testäd om män ko rde 

till testpunkten vid Käserntorget. Redän i 

medlet äv jänuäri ä tergick män till grundprin-

cipen ätt den som ä r frisk kän gä  pä  jobb och 

till skolän, medän den som ä r sjuk stännär 

hemmä. Pä  sä  sä tt häde en normälisering till 

tiden fo re pändemin skett. 

Covidpass och hemtest som verktyg 

Under olikä perioder under pändemin här 

olikä trender uppstä tt. Fo rstä vä ren hämst-

räde privätpersoner toälettpäpper, under 

ho sten 2020 – innän ällmä nnä munskyddsre-

kommendätioner – vär det nä s- och mun-

skydd som gä llde. Vä ren 2021 blev väccine-

ringen den storä frä gän och under ho sten 

2021 do k covidpäss och hemtester upp som 

änvä ndbärä skyddsä tgä rder.  

Regeringens coronäministergrupp främfo rde 

innän skolstärt i jänuäri 2022 hemtester som 

en viktig, ny del äv skyddsä tgä rdernä, troligen 

med hä nvisning till ändrä lä nder dä r män tes-

tät ällä i skolän regelbundet under lä ng tid 

redän. Fo rso rjningsberedskäpscenträlen 

ko pte in stätens test vilkä kunde distribueräs 

just innän sportlovet. Fo re det häde O sterbot-

tens Vä lfä rdsomrä de ko pt in 100.000 hemtest 

som distribuerädes i jänuäri. Den fo rstä test-

fo rsä ndelsen delädes ut till elever i ä k 7-9 och 

gymnäsiestuderände. Personälen fick i mä -

nädsskiftet jänuäri-februäri test som skolän 

sjä lv ko pt in, likäsä  ko ptes den modell äv 

munskydd (FFP2-modellen), som änsä gs sä k-

räre fo r omikronväriänten, in fo r personälen. 

Info r sportlovet fick ällä elever, ällä gymnäsie-

Skollunchen avnjöts un-

der delar av läsåret av åk 

9 i gymnastiksalen för att 

minska på trängseln i 

matsalen. Foto: EBK 
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studerände och ällä i personälen fem hemtest 

som stäten fo rsett oss med. Hemtesternä vär 

tä nktä ätt änvä ndäs vid symtom: med hjä lp äv 

hemtestet kunde män se om män dräbbäts äv 

fo rkylning eller coronäviruset, dä  symtomen 

vär fo rvillände likä. Testresultätet pä  just 

omikronväriänten verkäde dock inte älltid 

värä tillfo rlitligt. Väccinätionernä främho lls 

fortsä ttningsvis som viktigä ä ven om de inte 

gäv skydd mot viruset men enligt sjukvä rden 

lindräde symtomen.  

Bekanta förhållningssätt 

Under lä sä ret här vi i skolän fortsätt med de 

frä n tidigäre bekäntä händlingssä tten. Grup-

per här hä llits isä r i mä n äv mo jlighet, distäns 

här hä llits i mä n äv mo jlighet, munskydd här 

änvä nts tidvis frä n ä k 3 uppä t men mestädels 

frä n ä k 5 uppä t. Vi här häft speciälärränge-

mäng kring ä tändet med ä k 9 i en del äv gym-

nästiksälen och en del klässer som ä tit i sinä 

klässrum. Händtvä tt och händsprit här fun-

nits tillgä ngligt vid ingä ngär och i mätsälen 

sämt i klässrummen. Det mestä äv gä ster och 

exträ progräm här värit uteslutet, liksom 

mä ngä tjä nsteresor. Informätion kring co-

ronälä get här regelbundet sä nts ut viä Wilmä. 

Förvirrande och orättvist 

Under lä sä ret här olikä uppfättningär frä n 

änsvärigä myndigheter gjort ledningsärbetet i 

skolän exträ utmänände. Regeringens co-

ronäministergrupp, sociäl- och hä lsovä rdsmi-

nisteriet, undervisningsministeriet, utbild-

ningsstyrelsen, Institutet fo r hä lsä och vä lfä rd 

(THL), regionfo rvältningsverken, sjukvä rdsdi-

striktet (efter ä rsskiftet O sterbottens Vä l-

fä rdsomrä de) och hemkommunen här ällä 

tidvis häft olikä ä sikter om hur män borde 

motä pändemin i grinden. Dä rtill här Å bo 

Åkädemi häft en krisledningsgrupp med egen 

bedo mning äv lä get. Myndigheternä här heller 

inte fo rst diskuterät sinsemellän hur män 

skäll hä det, utän fo r oftä kommit med olikä 

bud i offentligheten. Ur skolhushä llningens 

synvinkel – men ocksä  ur den enskildä med-

borgärens synvinkel – här situätionen tidvis 

värit fo rvirrände och sämtidigt ocksä  orä ttvis. 

Den som rä kät bo pä  en ort med merä nitiskä 

lokälä hä lsovä rdsmyndigheter här häft ändrä 

regler ätt rä ttä sig efter ä n den som bott i 

grännkommunen. Fo r skoläns del här dettä 

t.ex. händlät om huruvidä helä klässer sä tts i 

käräntä n eller inte, dä r män i Jäkobstädsträk-

ten tidigt slutäde med det fo rfäringssä ttet, 

medän det fortsä ttningsvis tillä mpädes fo r 

fullt i Väsäträkten. En person bosätt i en kom-

mun fick ändrä käräntä nsriktlinjer ä n en än-

nän person bosätt i en ännän kommun men 

pä  sämmä ärbetspläts. Efter ä rsskiftet, nä r 

O sterbottens Vä lfä rdsomrä de inledde sin 

verksämhet, blev riktlinjernä merä likvä rdigä 

och tydligä.  

Sjukhusbelastning istället för incidens 

I och med ätt den offentligä testningen pä  

bred bäs uppho rde i jänuäri, betydde det 

ocksä  ätt det s.k. incidenstälet miste sin bety-

delse pgä mo rkertälet som uppstod. I stä llet 

fo ljde myndigheternä med sjukhusbelästning-

en, som trots ho g smittspridning med 

”Under de tre läsår pandemin 

pågått kan inte nog betonas 

den insats som personalen 

har gjort, såväl undervisande 

som annan personal. Inom 

administrationen har det va-

rit ett slitgöra att ordna vika-

rier och få allt praktiskt att 

fungera. Undervisande  per-

sonal har fått flexa och ställa 

om från dag till dag, ibland 

med närundervisning, ibland 

med distansundervisning och 

ibland med strömmad under-

visning. Samtidigt som vi i 

allt detta lyckats bedriva nor-

mal skolverksamhet...” 
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omikronväriänten ho ll äcceptäbel nivä . Dennä 

fo rä ndring, ätt incidenstälet som vi vänt oss 

fo ljä under knäppt tvä  ä r i präktiken miste sin 

betydelse, vär inte helt enkel fo r värken en-

skildä eller mediä ätt änämmä. Fo rst nä r 

Ukräinäkrisen slog till i februäri riktädes me-

diäs blickär mot ännät och flo det kring pände-

min ävtog.  

Den sistä restriktionen, rekommendätionen 

om bä rände äv munskydd, uppho rde 

20.4.2022 i O sterbotten. Å ntligen kunde vi se 

elevernäs, gymnäsiestuderändes, lä rärstu-

derändes och personälens helä änsikten igen. 

Personalens insats 

Under de tre lä sä r pändemin pä gä tt kän inte 

nog betonäs den insäts som personälen här 

gjort, sä vä l undervisände som ännän perso-

näl. Inom ädministrätionen här det värit ett 

slitgo rä ätt ordnä vikärier och fä  ällt präktiskt 

ätt fungerä. Undervisände  personäl här fä tt 

flexä och stä llä om frä n däg till däg, ibländ 

med nä rundervisning, ibländ med distänsun-

dervisning och ibländ med stro mmäd under-

visning. Sämtidigt som vi i ällt dettä lyckäts 

bedrivä normäl skolverksämhet, inklusive 

ordnä studentskrivningär, här vi ocksä  ge-

nomfo rt äll den lä rärpräktik som ä ligger oss 

som o vningsskolä. Den insäts som personälen 

gjort ä r hedervä rd.  

Efterspel 

Nä r pändemin ebbär ut ä r det viktigt fo r ällä 

inbländäde – myndigheter pä  olikä nivä er, 

mediä och ällmä nheten – ätt rejä lt och upp-

riktigt utvä rderä väd män gjort och väd män 

kunde hä gjort ännorlundä. Mediäs roll i ätt 

skäpä rä dslä och pänik ä r en äv de säker jäg 

hoppäs utvä rderäs ordentligt. I skolän och 

utbildningen o verläg beho ver vi ocksä  utvä r-

derä vä rä händlingssä tt och väd de häft fo r 

inverkän eller ävsäknäd äv inverkän. Utvä rde-

ring med syfte ätt fo rä ndrä innebä r ätt tä sitt 

änsvär. Fortsätt trovä rdighet hä nger pä  det. 

Bernt Klockärs, ledände rektor 

Efter flera inhiberade tider kunde vi i grundskolan tillsammans med Pro Artibus äntligen arrangera works-

hops med konstpedagog Johanna Halme i anslutning till Ida Koitilas konstverk Kunskapens källa under 

läsåret. Foto: EBK 
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Å ven dettä lä sä r här prä gläts äv mä ngä 

snäbbä nyä lo sningär väd gä ller präktikperio-

dernä.  Ho sten inleddes med en period äv äv-

slutände präktik (v. 36-39) som vi lyckädes 

genomfo rä sä  gott som normält, det vill sä gä 

som nä rundervisning. 

Ho stens storä präktik, ä mnespräktiken (v. 43-

46) blev en sto rre utmäning. Å ven i ä r fick vi 

go rä vissä fo rä ndringär frä n den ursprungligä 

plänen pgä covid-19. Mä lsä ttningärnä fo r 

präktiken ä ndrädes inte men dä remot upplä g-

get. Studerändenä äuskulteräde en medstu-

derände i ä mnet, men ä ho rde i o vrigt sinä 

medstuderände i sämmä kläss. Dettä fo r ätt 

fo rso kä minskä smittspridning o ver kläss-

grä nsernä.  

Speciällä rärnäs klässlä rärpräktik genomfo r-

des utän nä grä sto rre fo rä ndringär under v. 

47-50. 

Vä rterminen inleddes v. 3-6  med en ävslu-

tände präktik. Dessä vär ällä pläceräde i ä k 3-

6 pä  grund äv ätt nybo rjärenheten häde fo r-

skole- och nybo rjärundervisning fo r fo rstä 

ä rets klässlä rärstuderände. Den ävslutände 

präktiken genomfo rdes i huvudsäk som nä r-

undervisning, men med mä ngä speciälär-

rängemäng (distäns, hybrid- och nä rundervis-

ning) pgä ätt en stor del äv bä de elever, stu-

derände och händledäre insjuknäde under 

den hä r perioden.  Präktikdelen äv kursen 

fo rskole- och nybo rjärundervisning sko ttes 

dettä ä r helt och hä llet pä  distäns, under v. 6-

8. Studenternä bä de äuskulteräde och under-

visäde pä  distäns medän elevernä sätt i kläss-

rummet och klässlä rärnä händledde elevernä. 

Händledningsdiskussioner och temäsemi-

näriet sko ttes ä ven de pä  distäns.  

Den grundlä ggände präktiken genomfo rdes v. 

10-13 och äntälet änmä ldä vär helä 60 styck-

en, äv dem insjuknäde o ver en tredjedel fo re/

under präktiken. Präktiken genomfo rdes som 

nä rundervisning med undäntäg fo r dem som 

vär sjukä. Undäntäget blev ätt vissä stu-

derände undervisäde en del äv sinä sekvens-

lektioner pä  distäns medän de individuellä 

lektionernä sko ts främ och genomfo rdes som 

nä rstudier, i nä gon mä n med fo rlä ngning in i 

v. 14.  

I äpril och mäj genomfo rdes ä nnu tvä  perio-

der äv ävslutände präktik med totält 26 stu-

derände.  

Under lä sä ret här vi genomgä ende häft vissä 

speciälärrängemäng pgä Covid-19. Till exem-

pel här vä rä studerände inte fä tt ä tä i mätsä-

len (undäntäget ÅVP), studeränderummet här 

änvä nds spärsämt och periodvis värit helt 

stä ngt. Studerände här inte fä tt äuskulterä 

fritt i ändrä klässer och de här änvä nt sig äv 

klässens toälett. Sä  gott som ällä informä-

tionstillfä llen och flerä temäseminärier här 

hä llits pä  distäns. 

Händledärnä här visät pä  en otrolig flexibilitet 

och värit oerho rt skickligä pä  ätt stä llä om 

enligt det rä dände lä get i värje präktikperiod. 

Stort täck fo r det!  

 

Johännä Rä ihä -Jungär 

Klässlä rärkoordinätor 

DE BLIVANDE KLASSLÄRARNAS  

HANDLEDDA PRAKTIK 2021-2022 

Karbinhaken som delades ut i 

samband med skolfreden ska 

påminna oss om vikten av att 

alla känner sig trygga i skolan. 

Skolfreden föregås varje år av ett 

värdegrundsarbete i klassen/

gruppen där man gör gemen-

samma överenskommelser om 

hur skolfreden skall upprätthållas. 

Foto: EBK 



 

16 

DE BLIVANDE ÄMNESLÄRARNAS 

HANDLEDDA PRAKTIK 2021-2022  

Dettä lä sä r här värje präktikperiod inom ä m-

neslä rärutbildningen kunnät genomfo räs som 

nä rundervisning trots den pä gä ende Coronä-

pändemin.  Under den Inledände Präktiken 

(IP) i äugusti ä r det älltid speciellt viktigt ätt 

vä rä blivände lä räre fä r vistäs i skolmiljo n och 

tä del äv vä r skolvärdäg och mo tä elevernä 

och gymnäsiestuderände IRL eftersom de dä  

fä r pro vä pä  ätt värä ledären i ett klässrum 

och händhä änsväret fo r undervisningen lik-

som klässrumsklimätet fo r fo rstä gä ngen. Den 

s.k Väsävä ren inleddes väcklände nä r vi häde 

ho gt incidenstäl i Väsäregionen och mä ngä 

insjuknäde. Vi kunde ä ndä  genomfo rä den 

fo rstä präktikperioden (Å DTP1) enligt pläner-

nä och vi utärbetäde i sämrä d med Fäkulteten 

fo r Pedägogik och Vä lfä rd (FPV) ett dokument 

med rä d och instruktioner ifäll vä rä Å -

studerände blivit exponeräde eller insjuknät i 

Coronä. Vä rä blivände lä räre här fä tt pro vä pä  

hybridlo sningär gä llände undervisningen nä r 

elever eller gymnäsiestuderände insjuknät 

och deltägit i undervisningen online viä 

ZOOM. De här lä rt sig ätt fo rutom ZOOM ä ven 

utnyttjä ItsLeärning plättformen som ärbets-

redskäp nä r de häft en del äv elevernä och 

gymnäsiestuderände som fo ljt med undervis-

ningen hemifrä n. Under den ändrä präktikpe-

rioden Å DTP2 kunde mäskernä och visirernä 

utebli och skolän kunde ordnä flerä tillstä ll-

ningär som blivit uppskjutnä tidigäre under 

lä sä ret. Vilken lä ttnäd och glä dje ätt vi kunde 

ävslutä terminen normält! Vä rä Å -studerände 

kunde deltä i olikä evenemäng och tillstä ll-

ningär och fä  en inblick i hur mycket ärbete 

som ingä r i vä rt lä rärskäp fo rutom undervis-

ning i kläss, sä  källäd Verksämhet Utom Kläss 

(VUK). Ållä vä rä blivände ä mneslä räre kunde 

deltä i Kompetensveckän i de olikä gruppernä 

i 7-9 och gymnäsiet (ä k 1) och erhä llä VUK-

poä ng ä ven fo r det ärbetet. 

Sämmänfättningsvis kän det konstäteräs ätt 

vi som lä räre idäg beho ver värä vä ldigt flexib-

lä och snäbbt kunnä justerä vä rä lektionsplä-

ner och fo rfäringssä tt nä r det beho vs. Vä rä 

blivände ä mneslä räre här dettä lä sä r fä tt vik-

tigä erfärenheter äv dettä info r en främtid 

som yrkesverksämmä och beho rigä lä räre i 

vä rä skolor. 

Kätrinä Domärs-Brä nnkä rr 

Å mneslä rärkoordinätor 

Ämneslärarstu-

derande Freya 

Westerback 

tillsammans 

med VÖS hand-

ledande lärare 

Katrina Domars-

Brännkärr och 

FPV didaktiklek-

tor Lotta Fors-

man samt 

några stu-

derande i åk II. 

Foto: Sofia Hei-

nonen. 
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Ho stens präktik S35 (v. 43-46) kunde genom-

fo räs som nä rstudier med fä  fo rä ndringär väd 

gä ller präktikens upplä gg. Vissä sjukdomsfäll 

bländ studerände fo rlä ngde präktiken i en-

stäkä fäll, men i o vrigt beho vdes ingä speciä-

lärrängemäng. 11 studerände deltog i ho stens 

präktik, vilket fo ljer medeltälet fo r tidigäre 

ä r.   

Vä rens grundlä ggände präktik S3 kunde ä ven 

den genomfo räs som nä rstudier. Mä ngä sjuk-

domsfäll, bä de bländ elever, lä räre och stu-

derände, gjorde ätt vi ällä mä ste jobbä flexi-

belt fo r ätt fä  det präktiskä ätt lo pä. Pä  grund 

äv ett ho gt äntäl studerände (25) sä  häde 

vissä modifieringär gjorts väd gä ller präkti-

kens upplä gg. Präktiken som normält infäller 

under veckornä 10-13 (med äuskultering v. 8) 

fo rlä ngdes nu sä  ätt äuskulteringen inleddes 

redän v. 7, i vissä fäll inleddes undervisningen 

v. 8 och strä ckte sig till v. 14.  

Sämundervisningen som inleddes som en del 

äv pilotprojektet Vi sto der tillsämmäns – Tue-

tään yhdessä  2019, här blivit en sjä lvklär del 

äv den grundlä ggände präktiken och innebä r 

ätt blivände speciällä räre sämundervisär med 

blivände kläss- och ä mneslä räre. Schemätek-

niskt innebä r upplä gget en viss utmäning med 

mä ngä inbländäde pärter. Märiä Ro nn-

Liljenfeldt här representerät FPV som händle-

däre i sämundervisningssekvensernä och hon 

här ocksä  hä llit temäseminärium fo r blivände 

speciäl-, kläss- och ä mneslä räre fo r ätt fo rbe-

redä dem info r upplä gget.  

O vrigä temäseminärier under ho stens och 

vä rens präktiker här hä llits äv Jenny Norr-

gä rd, Ånnä Norrbäck, Susänn Käländer, Sofiä 

Mietälä och Lenä Grähn-So derstro m. Semi-

näriernä här fokuserät pä  speciällä rärens vär-

däg och olikä ärbetssä tt i respektive städium.   

Åntälet studerände dennä vä r beror pä  ätt 

studieplätsernä inom speciälundervisningen 

här uto käts under de senäste ä ren. Enligt upp-

gifter ä r 38 studerände pä  kommände pä  

präktik vä ren 2023. Det som stä r helt klärt 

efter vä rens genomfo rdä präk-

tik ä r ätt dettä kommer ätt 

krä vä ätt vi under vä ren 2023 

här ett upplä gg med tvä  präk-

tikperioder.   

  

Lenä Grähn-So derstro m  

Rektor biträ dände lä räre 

 

 DE BLIVANDE SPECIALLÄRARNAS 

HANDLEDDA PRAKTIK 2021-2022  

Nadja Krokfors och Mira Mandell 

diskuterar vikten av demokrati 

med några elever. Foto: Lena 

Grahn-Söderström 
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Bothnia Tutors 2.0 

1.8.2019 - 31.5.2022 

Koordineringsprojektet Bothniä Tutors 2.0 

ärbetär fo r ätt utvecklä och sto dä tutorlä rär-

verksämheten. Dettä go rs genom regionält 

koordineringsärbete i sämärbete med kom-

munernä Kristinestäd, Nä rpes, Mäläx, Kors-

nä s, Korsholm, Väsä och Vo rä . 

Projektet leds äv Väsä o vningsskolä i sämär-

bete med CLL och här synergier med ett fler-

täl ändrä lokälä och nätionellä utvecklings-

projekt. Projektet ävslutäs i mäj 2022. 

Ånnä Wulff. 

 

Erasmus+-ackreditering 

2021 - 2027 

Väsä o vningsskolä änso kte om och erho ll 

2021 som en äv 50 orgänisätioner i Finländ 

Eräsmus+-äckreditering. Åckrediteringen 

innebä r ätt orgänisätionen uppfättäs som en 

trovä rdig pärtner som mycket enkläre ä n än-

närs kän so kä medel fo r mobiliteter fo r ele-

ver, gymnäsiestuderände och personäl. 

Diäne-Christine Blusi, Käsper Hiltunen, Mäts 

Borgmä stärs, Bernt Klockärs och Åndreäs 

Sundstedt ä r bl.ä. involveräde i fo rverkligän-

det. 

  

Erasmus+-projekt (egna) 

2019 - 2022 

Ett projekt fo r lä räre och ett projekt fo r sto d-

jände personäl beviljäde. Projekten innebä r 

mo jlighet till deltägände i kurser och jobb-

skuggning. En del jobbskuggningär och kurser 

här kunnät fo rverkligäs under lä sä ret.  

Johännä Bonä s, Bernt Klockärs och Åndreäs 

Sundstedt.  

 

Erasmus+ ProgMath 

Okt 2018 - äpr 2021, projektet fo rlä ngdes till 

oktober 2021 pgä coronäpändemin. 

Producerä undervisningsmäteriäl och guider 

i progrämmering kopplät till mätemätikun-

dervisningen. 

Hjä lpä mätemätiklä räre med ide er fo r prog-

rämmering i mätemätik. 

I projektet här mätemätiklä räre frä n Väsä 

o vningsskolä tillsämmäns med ändrä mäte-

mätiklä räre frä n Sverige, Engländ, Fränkrike 

och Rumä nien tägit främ och testät undervis-

ningsmäteriäl fo r progrämmering i mätemä-

tik. Fo rutom undervisningsmäteriälet finns 

ä ven kortä filmklipp, som fo rklärär progräm-

meringssprä ket i uppgifternä. 

Jän Ålin, Ulf Thors och Ånne-Märie Kronholm. 

 

FCLab II/Learning Lab Vasa 

1.10.2020 - 31.12.2022 

Ått utvecklä en lä rmiljo  dä r elever kän kom-

binerä mjukä och hä rdä slo jdmäteriäl med 

elektronik och modernä plänerings- och be-

FORSKNING OCH UTVECKLINGSPROJEKT 

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen på visit i skolan. 

Mötet med klasslärare Anna-Brita Slotte.blev ett 

glatt återseende. Foto: EBK 
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ärbetningstekniker sä som läserskä rning, 3D-

printning och VR-teknik. 

"Genom ätt utvecklä den redän existerände 

slo jdsälen, blir mäker-äktigä ärbetssä tt fo r-

änkräde i lä roplänen och skoläns värdägligä 

verksämhet. Genom konkretä exempel visäs 

pä  hur nyä teknologier kän pä  ett inspire-

rände sä tt integreräs som en del äv ett mä ng-

mäteriellt slo jdä mne. 

Lärs Bromän, Käsper Hiltunen.  

 

Gemensam skola för alla 

2020 - 2022 

Syftet med projektet ä r ätt stä rkä inklusion i 

skolän. 

Med i projektet finns en räd utbildningsän-

ordnäre med Väsä städ som projektä gäre. 

Värje utbildningsänordnäre här fokus pä  ett 

eller ett pär omrä den som män o nskär ut-

vecklä. Vid Väsä o vningsskolä ä r fokus pä  tvä  

omrä den; inklusion äv bärn med ännän kul-

turell bäkgrund och inklusion äv bärn med 

utmäningär ätt kommä till skolän. Tvä  lä rär-

ärbetsgrupper jobbär pä  ärbetstid med temä-

tiken. En utbildningsserie ho lls under lä sä ret 

2021-2022 och fortsä tter under ho sten 2022. 

Ånnä O sterberg/Lovisä Till (koordinätor), 

Bernt Klockärs (styrgruppsmedlem). 

 

Gradimo - Grammatikkdidaktikk i 

morsmålsfaget 

2020 - 2023 

Det Nordplusfinänsieräde nordiskä nä tverket 

här som mä l ätt utvecklä grämmätikundervis-

ningen i skolor och universitet, med sä rskilt 

fokus pä  lä rärutbildningen. 

Under lä sä ret 2021-22 ärrängerädes nä grä 

fo relä sning och diskussioner pä  Zoom. Ett 

nä tverksmo te med ett trettiotäl deltägäre frä n 

Norge, Sverige och Finländ ho lls i Oslo 10.5-

12.5.2022. 

PeD Nina Mård föreläste utgående från sin 

forskning för doktorsgraden om olika nivåer i 

ämnesövergripande undervisning. All under-

visande personal var samlad i Akademisalen 

lö 5.2.2022.  

Professor Michaela Pörn och FPVs gästprofes-

sor Søren Harnow Klausen. Foton EBK 
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Ånders Westerlund. 

 

Idemo 

2019 - 2021 

Ett projekt om ä mneso vergripände pedägogik 

och demokrätifosträn. 

Frä mjä gymnäsielä räres kompetens ätt kom-

binerä vä rdegrund, ä mnesundervisning och 

ä mneso vergripände pedägogik i främtidä 

undervisning, i huvudsäk med änknytning till 

gymnäsiereformen och GLP2021.  

Insätser i lä rärutbildningen och ä mneso ver-

gripände utvecklingsärbete med VO S som en 

del äv Idemos projektgymnäsienä tverk.  

Ånders Fränse n, Ninä Mä rd, Tom Gullberg 

och Mä rten Bjo rkgren.   

 

Koordinering av finlandssvenska interna-

tionaliseringsprojekt 

2018 - 2023 

Utvecklings/koordineringsprojektets upp-

dräg ä r ätt informerä om, motiverä fo r, in-

bjudä och inspirerä till o käd kä nnedom om 

internätionellä och globälä frä gor inom den 

ällmä nbildände utbildningen, i enlighet med 

gä llände lä ropläner.  

Projektet fungerär som Utbildningsstyrelsens 

ho grä händ i kontäkten till finländssvenskä 

skolor och enheter inom smä bärnspedägogi-

ken. Syftet ä r ätt inspirerä till och stä rkä in-

ternätionäliseringssträ vänden inom den äll-

mä nbildände utbildningen. Projektet stod 

som en äv vä rdärnä och änsvärig fo r de präk-

tiskä ärrängemängen fo r de nätionellä inter-

nätionäliseringsdägärnä ho sten 2021 i Väsä. 

Johännä Bonä s, Åndreäs Sundstedt 

(koordinätor) och Bernt Klockärs. 

  

 

Lärande i bildkonst 

2018 - 2023 

Bidrä till kunskäpsutvecklingen inom bild-

konstpedägogiken och bildkonstundervis-

ningen i grundskolän och gymnäsiet. Dok-

torsävhändling som utfo rs inom Doktoränd-

progrämmet i pedägogiskä vetenskäper vid 

Å bo Åkädemi. 

Åvhändlingens empiriskä underso kningär 

genomfo rs vid Väsä o vningsskolä.  

Johän Vikstro m 

 

MedLäs 

2020 - 2024 

Syftet ä r o kä elevernäs medielä skunnighet 

och stä rkä lä rärnäs beredskäp i ätt undervisä 

i dettä. 

Under lä sä ret här projektet ärbetät främ, pi-

loterät och implementerät en lä rstig med 

tydlig progression i temät. Pä  webbsidän, 

somesmärt.äbo.fi, synliggo rs lä rändemä len 

sämt existerände resurser och lektionsupp-

släg som pässär till progressionen. Mä ngä 

sämärbetspärtners ä r involveräde i projektet.  

Sol-Britt Årnolds-Gränlund, Käsper Hiltunen, 

Elisäbet Bäcklund-Kä rjenmä ki, Ånnikä Läs-

sus, Åndreäs Sundstedt och Bernt Klockärs 

bildär styrgrupp fo r projektet. Projektet fi-

nänsieräs äv Svenskä Kulturfonden. 

Ånnä Wulff, Johännä Rä ihä -Jungär, Märtinä 

Wilhelms, Minnä Rimpilä , Lässe Bromän, 

Käsper Hiltunen, Heidi Hä käns, Johännä Ho g-

holm och Jennie Bärck. 

 

MOFI 2.0 

2018 - 2022 

Träff tre kring handledningsuppdraget för 

lärarutbildare vid FPV-VÖS-Keskuskoulu. 

Mårten Björkgrén redogör för uppdate-

ringen av handledningsverktyget 

”lathunden”, flankerad av Kasper Hiltun-

en och Tina Liljeblad. Foto: EBK 
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Mofi 2.0 ä r ett forsknings- och utvecklings-

projekt med mä l ätt utvecklä den moders-

mä lsinriktäde finskundervisningen inom 

grundlä ggände utbildning bl.ä. genom ätt ut-

vecklä och etäblerä sprä kinriktäde ärbetssä tt 

och godä modeller fo r undervisningen som 

sto djer och utvecklär de tvä sprä kigä elever-

näs bä gge sprä k, finskän och svenskän, sämt 

deräs tvä - eller flersprä kigä identitet. 

Under projektet här lä räre vid VO S tillsäm-

mäns med UBS och Å Å deltägit i kvälitätivt 

utvecklingsärbete i form äv utveckling äv re-

gionälä tutorlä rärteäm och forskär-

lä rärsämärbete. Under lä sä ret 2020-2021 

utärbetäde lä rärnä en forskningsbäseräd lä -

rärhändledning fo r ätt dokumenterä och etäb-

lerä gemensämmä riktlinjer fo r mofi-

undervisningen. Under lä sä ret 2021-2022 

utgävs en händledning och ordnädes lä rär-

fortbildning. Elever och vä rdnädshäväre här 

bidrägit till projektet genom enkä ter och in-

tervjuer. 

Å sä Lo f, Ånnikä Lässus. 

 

Programmering i gymnasiet 

2019 - 2022 

Utvecklä en modell fo r progrämmeringsun-

dervisning i gymnäsiet i sämärbete med 

tredje städiet. 

Progrämmeringskursen här under lä sä ret 

hä llits pä  gymnäsiet, dennä gä ng med inrikt-

ning ätt testä Python som undervisnings-

sprä k. Dettä vär ändrä gä ngen kursen ho lls äv 

gymnäsielä räre och tredje gä ngen totält som 

kursen gick. I och med dettä ävslutäs utveck-

lingsprojektet. Mer detäljeräde resultät kom-

mer ätt publiceräs under ho sten. I korthet kän 

konstäteräs ätt den utveckläde undervis-

ningsmodellen fungerär utmä rkt och de stu-

derände kän go rä enormä främsteg under den 

tidsrymd som en gymnäsiemodul motsvärär, 

men eftersom det inte mä ts i studentexämen 

ä r det svä rt ätt fä ngä upp en sto rre grupp stu-

derände ä n de mest intresseräde och det finns 

inte heller nä got intresse hos skoläns ledning 

ätt sätsä pä  en fortsä ttning fo r modulen utän 

extern finänsiering. 

Märkus Norrby, Nikläs Pälmberg  

 

Röst, retorik och relationer 

Fortlo pände, Nordplusfiänsieräde insläg. 

Nordiskt sämärbete kring Ro st, retorik och 

relätioner. 

Verksämheten bestod frä mst äv Zoom-mo ten 

dä r äktuell nordisk forskning presenteräs, 

workshop i Väsä i mäj, en Nordplus kurs i 

Väsä FPV i mäj 2022. 

Riä Heilä -Ylikällio, Ånnä-Lenä O stern, Mägdä-

lenä Snickärs, Ånnä Norrbäck. 

 

SHIFT—School Harnessing Inclusive Facili-

tator Technology 

1.9.2019 - 31.8.2022 

Fokus pä  inklusion i skolän. Projektet ä gs äv 

Fundäcio Privädä Institut De Formäcio Conti-

nuä De Lä Universität De Bärcelonä, Spänien, 

men här en lä ng räd sämärbetspärtners i olikä 

europeiskä lä nder, äv vilkä Å Å ä r en. Pro-

jekthemsidä: https://www.äbo.fi/projekt/

shift-school-härnessing-inclusive-fäcilitätor-

technology/ 

Elisäbet Bäcklund-Kä rjenmä ki och Bernt 

Klockärs medlemmär i referensgruppen. 

 

Skolmusikal och tillit 

2018 - 2023 

Doktorsävhändling. 

"Forskningsobjektet i dennä studie ä r skol-

musikälen som präktik. Det o vergripände syf-

tet ä r ätt o kä och fo rfinä fo rstä else fo r tillitens 

betydelse i skolmusikälproduktioner sämt ätt 

bidrä till den generellä forskningen ro rände 

skolmusikälproduktion som kolläborätiv 

konstnä rlig ärbetsform i skolä. Syftet ä r ätt 

studerä, fä ngä in och systemätiskt gränskä 

uttrycksformer fo r tillit dä  tvä  skolors gymnä-

siestuderände mo ts i en gemensäm skolmusi-
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kälpräktik,  exemplifierät genom skolmusikäl-

produktionen DO MD som genomfo rdes inom 

ett interventionsprojekt med studerände frä n 

Väsä o vningsskoläs gymnäsium och Bjo rne-

borgs svenskä sämskolä.   

Studien syftär ätt utifrä n präktikteori och 

präktikärkitekturteorins tre intersubjektivä 

rum pärällellt med en fo r studien konstrueräd 

tillitsreferensräm som änälysverktyg beskrivä 

hur män kän fo rstä  tillitsuttryck i en skolmu-

sikälproduktion. Åvsikten ä r ätt presenterä en 

teoretisk modell fo r (ä) hur och i vilkä former 

tillit främträ der i en kolläborätiv musikälpro-

duktion pä  gymnäsienivä  sämt (b) hur tillit, 

som en (äntägen) fo rutsä ttning och resurs i 

en skolmusikälpräktik i en musiklä räres säm-

mänflä täde professionellä präktiker konstrue-

räs sämt c) hur tillitsuttryck änälytiskt kän 

käräktä riseräs, definieräs, tolkäs, skiljäs ä t 

och beskriväs i en skolmusikälpräktik. 

Jän Jänsson. 

 

Skrivsäker 

Ho sten 2022 - 2025 (pilotperiod under 2021) 

Utveckling äv webbresurser/en plättform fo r 

elever i grundskolän och studerände pä  ändrä 

städiet som sto ttning i ärbetet med skrivupp-

gifter; sjä lvstudier och o vningär. Projektet 

finänsieräs under 2,5 ä r äv Svenskä kulturfon-

den. 

Medlem i referensärbetsgruppen ä r lektor i 

svenskä och litterätur Sändrä Bernäs. Projekt-

koordinätorer ä r Michäelä O rnmärk och Chär-

lottä äf Hä llstro m-Reijonen vid Institutet fo r 

de inhemskä sprä ken, som källät till mo te fo r 

referensärbetsgruppen under ho sten 2021. 

Sändrä Bernäs. 

 

Svenska och litteratur med didaktisk in-

riktning 

Doktorsävhändling. 

Ånders Westerlund 

 

TIU-projekt (teater i undervisningen) 

2021 - 2022 

TIU-progräm (gem)ensämensämhet. Värfo r 

vi ä r ensämmä och hur pä verkär ensämhet 

vä rä tänkär och vä rt beteende. Tillsämmäns 

so kte män lo sningär, sä vä l storä som smä . 

Sämärbetsprojektet ä r en del äv drämäpedä-

gog Ninä Dähl-Tällgrens doktorändstudier. 

Elevernä i ä k 7-9 här fungerät som medut-

veckläre äv pjä sen tillsämmäns med Wäsä 

Teäter och drämäpedägog Ninä Dähl-

Tällgren. 

 

Ledande forskare Åse Fagerlund vid Folkhälsan 

föreläste för hela personalen i samband med 

skolstarten. Temat var positiv psykologi, att ta 

fasta på styrkorna hos varandra. Foto: EBK 
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I november 2020 beviljädes Väsä o vnings-

skolä medlemskäp i vä rldens sto rstä skolnä t-

verk nä mligen UNESCO ÅSPnet-nä tverket. 

Som en del äv lä sä rspläneringen info r lä sä ret 

2021-2022 fick skoläns lä räre i uppgift ätt tä 

med Unesco och Ågendä 2030 som ett äv lä sä -

rets tyngdpunktsomrä den. Dettä här gjort ätt 

vä r roll som Unesco-skolä synts i skolvärdä-

gen pä  mä ngä olikä sä tt och temät här bero rts 

inom ällä ä rskurser.  

Om UNESCO-skolnä tverket (Åssociäted 

Schools Network, ÅSPnet) kän nä mnäs ätt det 

här som mä l ätt ”byggä upp fredsfo rsväret” 

hos elevernä. Det frä mjär de vä rderingär och 

principer som änges i UNESCOs städgä och 

Fo rentä nätionernäs städgä, som innefättär: 

grundlä ggände rä ttigheter och mä nsklig vä r-

dighet, jä mstä lldhet, sociälä främsteg, frihet, 

rä ttvisä och demokräti, respekt fo r mä ngfäld 

och internätionell solidäritet. Som medlem i 

ÅSPnet här skolän ä tägit sig ätt sto djä UNE-

SCOs uppdräg och ätt omsä ttä dess globälä 

mä l i undervisning, lä rände och konkretä 

ä tgä rder. 

Inom Unesco-nä tverket ä r kontäkt, sämär-

bete och sämverkän med ändrä skolor i Fin-

länd och o ver helä vä rlden en viktig del. 

Väsä o vningsskolä ingä r som en del de fin-

lä ndskä o vningsskolornäs gemensämmä 

nä tverk. Inom dettä nä tverk deläs ide er och 

exempel pä  verksämhet inom o vningssko-

lornä. Årbetet dokumenteräs pä  o vningssko-

lornäs gemensämmä eNorssi-hemsidä: 

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

Inom o vningsskolornäs Unesco-nä tverk här 

vi ett gemensämt projekt med temät 

”UNESCO ÅSPnet-Teächer Träining Institut-

ions Chänge Initiätive” dä r ä ven Kenyänskä 

pärtnerskolor ingä r. Mä let med projektet ä r 

VERKSAMHET SOM UNESCO-SKOLA 

https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/
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ätt kopplä sämmän lä räre, elever, klässrum 

och/eller lä rärutbildäre i Finländ och i 

Kenyä och pä  olikä sä tt delä erfärenheter fo r 

de olikä skolsämmänhängen i lä ndernä. O v-

ningsskoläns sämärbetspärter ä r ”Åberdäre 

Teächers Träining Colläge” som ä r belä get i 

centrälä Kenyä. Under kompetensveckän i 

ä k 7-9 i äpril 2022, som dettä lä sä r delvis 

häde Ågendä 2030 mä len som temä, ord-

näde vi ett virtuellt skolbeso k fo r vä r sämär-

betspärtner. Å ven tvä  representänter frä n 

Unesco-skolornäs huvudkontor i Päris del-

tog i det virtuellä skolbeso ket. Skolbeso ket 

genomfo rdes med hjä lp en iPäd pä  ett stätiv 

och mo tesverktyget Zoom. Mo tesdeltägärnä 

fick en rundvändring till de olikä gruppernä 

som ärbetäde i skolän under kompetens-

veckän och de fick prätä med bä de lä räre, 

elever och lä rärstuderände. Den virtuellä 

rundvändringen och skolbeso ket vär mycket 

uppskättäde äv vä rä gä ster och kän fungerä 

som modell ä ven fo r o vrigä projektpärtners.  

Bländ mä ngä bä de sto rre och mindre Une-

sco-skolä projekt som pä gä tt under lä sä ret 

kän t.ex. nybo rjärenhetens temä ”Vä rt vä r-

defullä vätten” nä mnäs. Elevernä i enhetens 

ällä klässer här jobbät med vätten ur mä ngä 

olikä perspektiv och ärbetet resulteräde i en 

utstä llning i skoläns äulä under vä ren.  

Virtuellt skobesök. Foto: Liam Björkman 
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En stor fo rmä n fo r oss hä r i Väsä ä r ätt vi här 

vä ldigt nä rä till den unikä skä rgä rden i Kvär-

ken. Kvärken ä r Finländs endä näturobjekt pä  

Unescos vä rldsärvslistä. Dä rfo r ä r det nätur-

ligt ätt ett flertäl elevgrupper under lä sä ret 

ocksä  beso kt vä rldsnäturärvet och tägit del 

äv den finä näturen men ocksä  lä rt sig merä 

om omrä det. Kvärkens skä rgä rd ä r ju den 

bä stä plätsen i vä rlden ätt upplevä och fo rstä  

ländho jningen som uppstä tt efter den senäste 

istiden. Dä rfo r bo r vi som Unesco-skolä ä rlig-

en uppmä rksämmä dettä omrä de. 

Under lä sä ret här ä ven ett flertäl äv de inter-

nätionellä och äv FN utlystä temädägärnä 

uppmä rksämmäts i sto rre eller mindre ut-

strä ckning. Exempel pä  dessä ä r Internätion-

ellä lä skunnighetsdägen, FN-dägen, Internät-

ionellä bärndägen, Internätionellä dägen fo r 

modersmä l och Vä rldsbokdägen.  

Vårt värdefulla vatten. Foto: Andreas Sundstedt 
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Tiki Torrkulla presenterar skolan 

för Kenyanska gäster. Foto: 

Andreas Sundstedt 
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Vasa övningsskola med i Östersjö-

nätverket (Itämerihanke) 

Väsä o vningsskolä änslo t sig till Finländs 

UNESCO ÅSPnet Bältic Seä Project-

nä tverk pä  ho sten. Pä  vä ren ordnädes 

progräm fo r ällä städier under FN:s inter-

nätionellä vättenveckä. I ä r häde män vält 

ätt fokuserä pä  grundvätten som temä 

och studerände/elever i deltägände sko-

lor fick underso kä tillgä ngen till grund-

vätten i olikä regioner. Nytt fo r i ä r vär ätt 

en del äv progrämmet erbjo ds pä  

svenskä.  

Nä tverket här en blogg dä r män doku-

menterär verksämheten: 

https://yhteinenitämeri.wordpress.com/ 

Nä tverkets koordinätor Mikä Jokiäho, 

som jobbär pä  vä r grännskolä Vääsän 

Lyseon Lukio, kän ge informätion om pro-

gräm som pläneräs äv nä tverksskolornä. 

Nä stä lä sä r kunde o vningsskolän gä rnä 

värä med och plänerä progräm inom pro-

jektet. 

Cybersäkerhet 

De tvä sprä kigä gymnäsietvä ornä fick 

10.9.2021 mo jlighet ätt deltä i UNESCO 

ÅSPNet-skolornäs ho stdägär med temät 

”Demokrätiä – pintäkiiltoä väi todelli-

suuttä?”. Dägens bä stä fo relä sning stod 

Järno Limne ll (ärbetslivsprofessor i cy-

bersä kerhet vid Åälto-universitetet) fo r 

dä  hän fo relä ste kring temät ”Demokrätiä, 

kyberturvällisuus jä muuttuvä määilmä”.  

Under fo relä sningen fick de studerände 

lä rä sig merä om cybersä kerhet, ä ven käl-

läd digitäl sä kerhet, dvs. metoder fo r ätt 

skyddä digitäl informätion sä  som per-

sonlig informätion, konton, filer, foton 

och pengär. Den medborgerligä kompe-

tensen inom cybersä kerhet ä r ällt vikti-

gäre i de digitäliseräde sämhä llenä och 

det ä r mä nniskornäs viljä och kompetens 

ätt änvä ndä digitälä tjä nster som ävgo r 

hur digitäliseringen utveckläs i säm-

hä llet. Åälto-universitetet och kommuni-

kätionsministeriet genomfo r fo r tillfä llet 

ett omfättände projekt med mä l ätt skäpä 

en gemensäm utbildning inom medbor-

gerlig cybersä kerhetskompetens fo r ällä 

EU-lä nder. 

FIM4-gruppen täckär fo r mo jligheten ätt 

fä  tä del äv en sä  ho gklässig, äktuell, in-

tressänt och lä rände fo relä sning som gäv 

en hel del ko tt pä  benen om hur män kän 

och bo r skyddä sig ute i cyberrymden! 

 

 

https://yhteinenitameri.wordpress.com/
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Vy över världsnaturarvet i Björköby. 

Foto: EBK 

Elisabet och franska 

gäster v id Svedje-

hamn. 
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ERASMUS+ FÖR PERSONAL 
Våren 2021 erhöll Vasa övningsskola status som ackrediterad organisation inom 

Erasmus+-utbytet. Det innebär en sjuårsperiod med förhållandevis enkla admi-

nistrativa åtgärder för att kunna erbjuda såväl elever/gymnasiestuderande som 

personal mobiliteter. Efter pandemin har en del jobbskuggningar och kurser kun-

nat genomföras våren 2022, samtliga med tidigare beviljade Erasmus+-medel. 

Erasmus-kurs i Berlin 

Kursen Mäkerspäces in Educätion ordnädes 

äv Europäss Teächer Åcädemy i Berlin 2-

7.5.2022. Vi vär sju deltägäre frä n Finländ, 

Dänmärk, Spänien och Cypern. Progrämmet 

fokuseräde pä  studiebeso k till olikä mäker-

späces i Berlinomrä det och diskussioner 

bländ deltägärnä. Innehä llet vär gänskä mä-

gert och säknäde händs-on-äktiviteter temät 

till trots. Men det gäv ä ndä  en del nyä impul-

Vid ett av studiebesöken bekantade vi oss med 

Wildau tekniska högskolas makerspace, där man 

poängterade trivsel med soffgrupper och grön-

växter, liksom en kombination av “mjuka” material 

(så som broderi och tygtryck) med “hårda” (så 

som 3D-printning och laserskärning).  

ser gä llände mäkerspäce-mo jligheter och 

mä ngä nyä insikter om lä rärvärdägen i olikä 

lä nder.  

Märkus Norrby 

 

Erasmus-kurs i Portugal 

Undertecknäd deltog i en kurs som händläde 

om olikä utomhusäktiviteter som kän änvä n-

däs i undervisningen och hur olikä google 

kärtlä ggningsverktyg kän änvä ndäs fo r dettä 

ä ndämä l.  Kursen ho lls 30.1.22-5.2.22 pä  Meio 

institutet i byn Ålcänede i distriktet Säntärem 

i centrälä Portugäl.  

Vi vär bärä tre deltägäre pä  grund äv svä rig-

heternä med pändemin: tvä  deltägäre frä n 

Slovenien och en frä n Finländ. Progrämmet 

vär vä ldigt brä och vär en bländning äv ätt se 

olikä plätser i centrälä Portugäl i kombinätion 

med lektioner om Googles verktyg i klässen.  

Vä r lä räre Märco visäde oss hur Google Eärth 

och Google mymäps kän änvä ndäs i klässrum-

met fo r ätt designä utomhusäktiviteter. Vi 

häde fem olikä 4-timmärspäss om dettä. Uto -

ver dettä fick vi en brä chäns ätt lä rä oss om 

Portugäls kultur. Under kursveckän fick vi 

smäkä pä  en rik bländning äv träditionellä 

portugisiskä rä tter tillägäde äv vä r kock 

Izildä.  

Kursen vär mycket vä lpläneräd och jäg ä r 

gläd ätt jäg fick mo jligheten ätt deltä i dennä 

“en gä ng i livet upplevelse”.   

Joächim Hofmän 
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Erasmus-kurs i Dublin 

Under fo rstä veckän i äpril deltog 

jäg i Eräsmus-kursen (Europäss, 

Teächers äcädemy) Microsoft for 

Educätion: Powerful tools to Cre-

äte, Shäre änd Inspire i Dublin. 

Kursen ho lls pä  en gämmäl skolä, 

St Märy´s Boy School, som lä g intill 

en kyrkä i so drä delen äv Irländs 

väckrä huvudstäd. Vi vär sämmän-

lägt 15 deltägäre frä n olikä skol-

städier i Europä som under veckän 

fick tä del äv olikä verktyg fo r ätt 

underlä ttä värdägen i undervis-

ningen. Veckän vär inspirerände, 

med en hel del kulturellä upplevel-

ser (Trinity College!) sämt mo jlighet ätt njutä 

äv den fäntästiskä näturen pä  dennä gro nä o .   

Eräsmus-kursen erbjo d en fäntästisk mo jlig-

het ätt knytä kontäkter, lä rä sig nytt och mo j-

ligheten ätt njutä äv den kulturupplevelsen 

som Dublin ä r.    

Mojä Lädvelin  
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Jobbskuggning på Sicilien 

Under en veckäs tid häde jäg mo jlighet ätt 

jobbskuggä i Liceo stätäle scientifico Gälieo 

Gälilei, Pälermo, Sicilien. Skolän sämlär ungä i 

ä ldern 13-19 ä r, dvs. lite ändrä ä rsindelningär 

ä n i Finländ. Vä rdär vär en grupp eng-

elskälä räre och en speciällä räre, fo rutom rek-

tor Chiärä Di Primä. God kontäkt fick jäg 

ocksä  med en grupp elever som guidäde och 

berä ttäde om sin skolä och sinä studier. Åv en 

Erasmus-kurs i Berlin 

Under fo rstä veckän i äpril deltog jäg i 

Eräsmus-kursen (Europäss, Teächers 

äcädemy) From STEM to STEÅM i Berlin. Vi 

vär sämmänlägt 13 deltägäre frä n Itälien, Spä-

nien, Kroätien, Teneriffä, Lettländ och sä  jäg 

frä n Finländ. Kursen händläde om ä mneso -

vergripände ärbetssä tt i undervisningen. Kur-

sen vär intressänt, men det som gäv äbsolut 

mest vär ätt lä rä kä nnä kolleger frä n olikä 

delär äv Europä. Dessutom gäv vistelsen i 

Berlin mo jlighet till eftertänke om det äktu-

ellä vä rldslä get. Kriget, bä de ändrä vä rldskri-

get och källä kriget, go r sig konstänt pä mint i 

Berlin. Jäg och de ändrä kursdeltägärnä fo r-

undrädes o ver ätt mä nskligheten inte verkär 

hä lä rt sig nä got äv historien.  

Henrik Lindgre n  

slump visäde det sig ätt inspekto r Disä Widell 

vid regionfo rvältningsverket ocksä  skulle 

jobbskuggä pä  Sicilien. Pä  sä  sä tt blev vi tvä  

och häde nyttä äv ätt gemensämt reflekterä 

kring det vi sä g och upplevde. En del äv beso -

ket gick ut pä  ätt inledä ett utbyte fo r elever i 

ä k 7-9 som ä r under plänering till ho sten 

2022.  

Bernt Klockärs 
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Jobbskuggning 

på Sicilien just 

före påsk 2022. 

Foto: BK, Renata 

Barbagello 
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UTVECKLANDE AV HANDLEDNINGEN 

Vid sidan om uppdraget att un-

dervisa barn och unga är lärarut-

bildningen och den handledda 

praktiken övningsskollärarens 

viktigaste uppdrag. Handledning-

en och utvecklingen av den är 

därför ständigt aktuell.  

En ärbetsgrupp med nämnet Ledningsgrup-

pen med änsvär fo r utvecklände äv händled-

ningen jobbär med händledningsfrä gornä 

sedän 2017. Årbetsgruppen bestä r äv med-

lemmär frä n bä de fäkulteten och o vningssko-

län. Medlemmär i gruppen under ä ret här vä-

rit Märinä Bendtsen, Hässe Eriksson, Gun-

Britt Kull-West, Ånnä Norrbäck, Gun Å bäckä, 

Elisäbet Bäcklund-Kä rjenmä ki, Mäts Borg-

mä stärs och Bernt Klockärs. 

Handledningsmodul 

Under lä sä ret här det utkäst till händlednings-

modul inom ho gskolepedägogiken som grup-

pen jobbäde främ ä ret innän fo rts vidäre och 

fo rä dläts fo r ätt fäststä lläs som en del äv 

undervisningsutbudet vid fäkulteten under de 

kommände tvä  ä ren.  

Under lä sä ret här ledningsgruppen fortsätt 

ätt funderä pä  generellä händledningsfrä gor 

fo rutom ätt den ärrängerät tre tillfä llen kring 

händledningen fo r lä rärutbildäre vid fäkulte-

ten, o vningsskolän och Keskuskoulu (inom 

sprä kbädslä rärutbildningen).  

Bränding 

I märs ordnäde ledningsgruppen en work-

shop med syfte ätt inledä en ”brä ndning” äv 

vä r händledning. Genom ätt fo rtydligä hur vi 

ser pä  händledning i styrdokument och info-

skrifter rä knär vi med ätt ho jä vä r profil. År-

betet fortsä tter inkommände lä sä r. Vid 

sämmä tillfä lle fick gruppen ocksä  del äv en 

presentätion äv en händledningsäpp utveck-

läd i Norge. 

Årets upplägg 

Under ä ret här tre trä ffär kring händledning-

en fo rverkligäts pä  äxeln FPV-VO S-

Keskuskoulu, i oktober, november och äpril. 

Info r det fo rstä tillfä llet ombäds deltägärnä 

lä sä en vetenskäplig ärtikel utgä ende frä n 

olikä temätik i änslutning till händledning. Pä  

bäsen äv lä stä ärtiklär delädes deltägärnä in i 

grupper. I gruppen diskuterädes ärtikeln och 

män enädes om VÅD män ville jobbä med och 

utvecklä äv det som främkom i diskussionen. 

Under det ändrä tillfä llet sämlädes män i 

sämmä grupper och fo rde diskussionen vi-

däre med frä gän HUR män ville jobbä vidäre 

och utvecklä väldä temän. Vid tillfä llet i bo r-

jän äv äpril fick gruppernä delge ändrä hur 

män implementerät det män kommit o verens 

om under trä ffärnä pä  ho sten. 

Ledningsgruppen ävslutäde i mäj lä sä ret med 

ätt sämmänfättä ä rets verksämhet och blickä 

främä t mot tvä  inprickäde trä ffär kring händ-

ledningen lä sä ret 2022-2023. BK 

 

Anna Korhonen gör sig redo för en av träffarna 

kring handledning. Lärarutbildarna vid FPV, VÖS 

och Keskuskoulu träffades tre gånger med hand-

ledning på agendan. Foto: EBK 
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VÄLFÄRDSOMRÅDET OCH SKOLAN 

Sedän ä rsskiftet ä r personälen inom elev– 

och studerändevä rden o verfo rd till Sämkom-

munen fo r O sterbottens vä lfä rdsomrä de. 

Sämkommunen erbjuder tjä nster inom pri-

mä rvä rd, sociälvä rd och speciälsjukvä rd. Den 

nyä orgänisätionen här under vä ren etäblerät 

sinä former väd gä ller sä vä l beslutsfättände, 

informätionsgä ng som präktiskä frä gor.  

Positivt här värit ätt vä lfä rdsomrä det styrt 

upp hänteringen äv gemensämmä frä gor 

(t.ex. kring pändemin) och ocksä  sämlät sä vä l 

bildningsdirekto rer som rektorer till infor-

mätionstillfä llen. 

Knepigt här det dä remot värit nä r elevhä lso-

personälen flyttäts till ändrä uppgifter utän 

klärä vikäriedirektiv.  

Styrgruppen fo r elev– och studerändevä rd 

inom Väsä städ här fortsätt sin verksämhet 

under vä ren, men med ett merä begrä nsät 

uppdräg. En del äv dess uppgifter kommer i 

främtiden ätt sko täs regionält inom helä vä l-

fä rdsomrä det.  T.ex. kommer en regionäl 

grupp ätt änsvärä fo r resurseringen äv elev-

hä lsotjä nster i helä vä lfä rdsomrä det. 

Tillgä ngen till skolkurätors-, skolpsykolog– 

och skolhä lsovä rdär– sämt skollä kärtjä nster 

ä r mycket centräl bä de i äkut och fo rebyg-

gände syfte. I enkä ten Hä lsä i skolän syns t.ex. 

splittringen som nuvärände upplä gg med tre 

olikä skolkurätorer i gymnäsiet innebä r.  

Sä  smä ningom rä knär vi med ätt vä lfä rdsom-

rä det fä r sin orgänisätion i skick och kän tä 

täg i frä gor som lyfts äv enskildä skolor.   
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30 ÅR MED CLIL-UNDERVISNING 

Heimo Oksänen, klässlä räre vid Väsä o vnings-

skolä främ till pensioneringen sommären 

2021, här sämmänstä llt en personligt hä llen 

historik äv hur engelskä linjen vid Väsä o v-

ningsskolä utveckläts under dess trettioä rigä 

existens. Boken, rikt illustreräd med bild-

mäteriäl frä n helä den tidsperiod den tä cker, 

utkom sommären 2021.   

SUPERVIKARIER 

Lä sä ret 2021-2022 här värit krä vände pgä 

den coronäpändemi som fortsä ttningsvis 

prä glät vä r tillväro. Pändemin, med sä vä l in-

sjuknäde som personer i käräntä n, här ocksä  

dettä ä r krä vt stor flexibilitet äv personälen. 

Å n här det gä llt ätt hoppä in som vikärie fo r 

en kollegä som ä r sjuk, ä n ätt stro mmä sin 

undervisning sä  ätt elever hemmä kunnät 

fo ljä den och ibländ ocksä  ätt helt o vergä  till 

distänsundervisning. Ett stort och värmt täck 

till ällä fo r visäd flexibilitet! 

Fo rutom flexibilitet visäd äv egen personäl 

här vi häft ynnesten ätt hä flerä i stort sett 

heltidsvikärier, tillgä ngligä med kort värsel, 

oftä efter sämtäl pä  morgonen. Ett sä rskilt 

täck till dem; Säge Borgmä stärs, Mäx Ljung-

qvist (bild), Cätärinä Nylund och Kerstin Ny-

män (bild), fo r ätt nä mnä fyrä äv dem. Täck 

väre den insäts de gjort tillsämmäns med 

mä ngä ändrä här vi fä tt värdägen ätt fungerä 

trots mä ngä utmäningär. 
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Vasa övningsskola deltog i den Öster-

bottniska hållbarhetsveckan i sep-

tember 2021. Foto: EBK 
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Å rligen i november brukär Utbildningsstyrel-

sen i sämärbete med lokälä ärrängo rer ordnä 

”Internätionäliseringsdägärnä fo r ällmä n-

bildände utbildning och smä bärnspedägogik”. 

Redän i november 2020 vär det tä nkt ätt dä-

gärnä skulle hä lläs i Väsä med Väsä o vnings-

skolä som medärrängo r, men p.g.ä. pändemin 

kom dägärnä det ä ret ätt genomfo räs helt och 

hä llet pä  distäns. Med dettä som bäkgrund 

fick vi en ny fo rfrä gän frä n UBS om vi viä vä rt 

projekt ”Koordinering äv finländssvenskä 

internätionäliseringsprojekt” kunde deltä i 

pläneringen och genomfo rändet äv internä-

tionäliseringsdägärnä 2021. Vi täckäde jä till 

fo rfrä gän och tillsämmäns med UBS och Väsä 

städ vär vi mycket glädä ätt 11-12.11.2021 

kunnä vä lkomnä upp mot 200 deltägäre till 

internätionäliseringdägär i Åcädemill under 

rubriken ”Ått ho räs och ho rä till”.    

Progrämmet bestod äv keynotes och päräl-

lellä seminärier dä r mä ngä olikä temän i än-

slutning till internätionälisering behändlädes. 

De tre keynotefo relä sningärnä ho lls äv Erkkä 

Läininen frä n Okkä-sä ä tio , Årjen Wäls frä n 

UNESCO Chäir Sociäl Leärning for Sustäinä-

bility och Tim Wällin frä n Gämbit. I huvudsäk 

ho lls progrämmet pä  finskä, men det fänns 

ocksä  delär i progrämmet som vär engelsk- 

och svensksprä kigä.  

Bländ de mä ngä pärällellä seminäriernä häde 

vi ordnät ett svensksprä kigt spä r. Emelie 

Hähn som ä r fo rstelä räre i sprä k- och kun-

skäpsutvecklände ärbetssä tt sämt eTwin-

ningämbässädo r i Sverige fo relä ste pä  distäns 

under rubriken ”Mo t vä rlden i klässrummet, 

änälogt och digitält”. I o vrigt presenterädes 

och diskuterädes ä ven rubriker som ”Globäl 

Sociäl Leäder som ett utbildningsprogräm 

kring hä llbärhetsmä l fo r ungdomär”, 

”Internätionälisering bländ yngre bärn” och 

”Internätionälisering i skolän under pände-

min”. 

INTERNATIONALISERINGSDAGAR 

Johanna Bonäs och Anders Fransén deltar i inter-

nationaliseringsdagarnas svenskspråkiga program. 

Foto: Andreas Sundstedt 
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Fo rutom det digrä progrämmet kunde män 

ocksä  tä del äv ett infotorg i Åcädemills foäje  

med utstä lläre frä n mä ngä olikä orgänisätio-

ner. Dägärnä inneho ll ocksä  Väsä städs mot-

tägning i Väsä Konsthäll som ä r belä get i Väsä 

städshus. Ett uppskättät insläg vär nä r o v-

ningsskoläns gymnäsieko r inledde däg tvä  

med ätt sjungä ”Åftonens sä ng” pä  scenen i 

Åkädemisälen. 

Ett flertäl äv vä rä lä räre, personäl och stu-

derände häde viktigä uppdräg under dägärnä 

och ärrängemängen fick godä betyg. Främfo r 

ällt kunde män se glä djen o ver ätt igen fä  trä f-

fäs bländ deltägärnä efter en lä ng tid äv pän-

demi dä r de ällrä flestä liknände tillstä llningär 

häde genomfo rts pä  distäns. 

Åndreäs Sundstedt, IT-pedägog och koordinä-

tor fo r internätionäliseringsprojekt 

 

Gymnasiekören framför Aftonens sång under Internationaliseringsdagarna. Foto: Andreas Sundstedt 

Infotorg i foajén. Foto: 

Andreas Sundstedt 
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ÖVNINGSSKOLOR I IRL-SAMARBETE 

EFTER PANDEMIÅREN 

O vningsskolornä sämärbetär äktivt med 

värändrä pä  flerä olikä nivä er—pä  rektors-

nivä , lä rärnivä , inom projekt och ärbetsgrup-

per. Under pändemiä ren här vi vänt oss vid 

ätt trä ffäs virtuellt och oftäst till kortäre ses-

sioner. Under 1,5 ä r sker en del personbyten 

och det här gjort ätt o nskän om ätt igen trä f-

fäs änsikte mot änsikte ä r stor. Personligä 

kontäkter ä r viktigä fo r ätt hä llä sämmän nä t-

verket och utvecklä sämärbetet. 

I sämbänd med ätt Väsä o vningsskolä stod 

vä rd fo r Utbildningsstyrelsens internätionä-

liseringsdägär to-fr 11-12.11.2021 ordnäde vi 

ocksä  mo jligheter fo r o vningsskolnä tverket 

ätt trä ffäs, genom ätt redän on 10.11.2021 

inledä med en ärbetsdäg fo r de fästä ärbets-

gruppernä inom eNorssi och en trä ff fo r o v-

ningsskolornäs rektorer (HÅRRE). Pä  sä  sä tt 

fo rverkligädes ett trippelevenemäng med 

godä synergier mellän de olikä nä tverken. Ått 

tä upp änmä lningär och ge informätion vär 

utmänände med sä  mä ngä pärällellä spä r, 

men Åndreäs Sundstedt ho ll bollärnä i luften 

med brävur. 

eNorssis arbetsgrupper 

Under onsdägen och torsdägsmorgonen trä f-

fädes fo ljände fästä ärbetsgrupper med re-

spektive ledäre:  

• Kehittyvä  pedägoginen tuki 

(pedägogiskt sto d) 

• Ohjääjäkoulutus (händledärutbildning) 

• OPS (lä roplänen) 

• TutKoKe (forsknings– och fo rso ksverk-

sämhet) 

• TVT (IKT) 

• UNESCO 

Gruppernä räpporteräde i en session under 

fredägsmorgonen.  

Redo att ta 

emot gästerna 

och dela ut 

namnlappar och 

infokassar. Från 

höger Lars Brom-

an, Hillevi Honga

-Oksanen, 

Kasper Hiltunen 

och Bernt Klock-

ars, Foto: EBK 
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HARREs strategiseminarium  

O vningsskolornäs rektorer (HÅRRE) trä ffädes 

i en skild känäl fo r ätt beärbetä mäteriälet 

frä n processen pä  vä g mot en ny strätegi fo r 

o vningsskolornä. Rektorernä ävslutäde sin 

onsdäg med en gemensäm middäg pä  HEJM 

och änslo t sig dä refter till eNorssis middäg 

med musikinsläg i Villä Sändviken. Under 

torsdägsmorgonen trä ffädes rektorernä stä-

dievis i grundskolän respektive gymnäsiet. 

Sä vä l ärbetsgrupper som rektorer änslo t till 

internätionäliseringsdägärnä i o ppningstill-

fä llet kl 11.30 pä  torsdäg. 

I eNorssidägen och HÅRRE deltog sämmän-

lägt o ver 100 representänter frä n o vningssko-

lornä. Dägärnä fick positiv respons. Speciellt 

utrymmenä i Åkädemill, träkteringen och den 

godä sämväron fick bero m.  

Samarbetet fortsätter 

Efter pä sk sämlädes o vningsskolornä till 

eNorssis vä rseminärium i Joensuu. I juni ä r 

det dägs fo r SUHOs (o vningsskolornäs lä rä-

res) sommärdägär i Jyvä skylä . Merä om 

eNorssis verksämhet finns pä  hemsidän 

www.enorssi.fi. 

Ovan: grundskolrektorerna träffas. Nedan: inför eNorssis höstseminarium. Foto: EBK 
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ÖVNINGSSKOLORNAS NYA STRATEGI 

ÖVNINGSSKOLORNAS STRATEGI 

 
Mä let med o vningsskolornäs strätegi ä r 

ätt beskrivä vä r gemensämmä vision fo r 

den utveckling som skolornä eftersträ vär 

under de kommände ä ren. I strätegin pre-

senteräs en främtidsbild dä r vi definierär 

de storä linjernä i vä rt uppdräg. 

 

Lä rände sker o verällt. I främtiden beto-

näs sä rskilt skoläns roll som den pläts dä r 

vi lä r oss interäktion och fä r erfärenheter 

som stä rker sociäl sämväro och sämho -

righet. Det ä r viktigt med tänke pä  främti-

den ätt lä rärutbildningens omfättning och 

innehä ll ä r fo rutsä gbärä fo r o vningssko-

lornä. O vningsskolornäs grunduppgifter 

beho ver definieräs gemensämt. Uto ver 

händledd undervisningspräktik lyfts 

forskning, fo rso ks- och utvecklingsverk-

sämhet sämt fortbildning främ. 

 
FRAMTIDSBILD 

En modig och aktiv övningsskola 

Universitetens o vningsskolor utvecklär 

ho gklässig grundlä ggände utbildning och 

gymnäsieutbildning sämt händledd präk-

tik utgä ende frä n vetenskäplig forskning 

och nyä pedägogiskä ro n. Tillsämmäns 

bygger vi en främtid som främstä r som 

positiv och ä r hä llbär. O vningsskolornä ä r 

modigä och äktivä äkto rer som skäpär 

nyä lo sningär fo r mä ngsidig undervis-

ning, fo r lä rände och deläktighet, bäserät 

pä  forskning, fo rso ks- och utvecklingsär-

bete. Främtidens o vningsskolor formär 

ett brett nä tverk äv mä ngsidigt sämär-

bete. 

 
FÖRSTÅELSE AV FRAMTIDA MILJÖER 
Digitalisering, ansluten teknologi (IoT) 

och etisk användning av internet 

O vningsskolornä gä r i täkt med den digi-

tälä utvecklingen täck väre ett intensivt 

Under läsåret 2021-2022 har en ny 

strategi för övningsskolorna utarbe-

tats.  

Övningsskolornas ledande rektorer 

lade i början av läsåret grunden för 

strategiarbetet bl.a. från Sitras globala 

trender. I september inbjöds alla öv-

ningsskolors personal samt elev– och 

studerandekårernas styrelser att bli 

delaktiga i processen via plattformen 

Howspace. Under övningsskolornas 

rektorsdagar (HARRE) i Vasa i novem-

ber bearbetades resultatet vidare och 

ett första utkast kunde färdigställas i 

december. Lärarutbildningarnas deka-

ner, representanter för Utbildningssty-

relsen och undervisnings– och kultur-

ministeriet kunde bidra i januari. I feb-

ruari bearbetades utkastet av de le-

dande rektorerna igen. I februari-mars 

sändes utkastet på utlåtanderunda till 

bl.a. eNorssis styrgrupp, övningsskolor-

nas lärare SUHOs styrelse och lärarstu-

derandes förbund SUKOL. I april slut-

fördes arbetet med strategin, den över-

sattes till svenska och ombröts. I början 

av maj godkändes den av HARREs sty-

relse.  



 

43 

utvecklings-

ärbete fo r ätt 

utnyttjä teknolo-

giskä lo sningär i 

undervisning och lä -

rände. Ett utvecklät sämär-

bete med hjä lp äv äktuell och modern 

teknologi skäpär mo jligheter fo r deläd 

undervisning och delät lä rände mellän 

sä vä l o vningsskolornä som fäkulteternä 

och fä ltskolornä. Inom utbildning och lä -

rände uppmä rksämmäs ätt det informellä 

och icke-formellä lä rändet ällt merä ut-

mänär de formellä lä rmiljo ernä. Fo r o v-

ningsskolornä ä r det viktigt ätt noterä 

och beäktä dettä och pä  sä  sä tt värä en 

fo regä ngäre och verkstä lläre dä  främti-

den formäs. 

 

Kritisk medialäskunnighet och an-

svarstagande medborgare 

O vningsskolornä sto der deläktighet fo r 

ätt stä rkä bärns och ungäs identitet och 

utvecklä deräs sjä lvfo rmä gä. Mä let ä r ätt 

fosträ sämhä llsäktivä medborgäre som 

vill pä verkä. Centrälä medborgärkun-

skäper ä r miljo tä nkände och kritiskt fo r-

hä llningssä tt till mediä. Dessä skä utgo rä 

en del äv 

skolvärdägen 

och de ungäs liv 

med tänke pä  deräs 

främtid. 

 
Mångfald i befolkningsstrukturen 

och kulturell mångfald 
Vid o vningsskolän ä r värje individ unik 

och vär och en skä hä jä mlikä och likvä r-

digä mo jligheter ätt fo rverkligä sinä mä l. I 

vä rdegrundsdiskussioner dä r deläktighet 

och o ppenhet rä der frä mjäs befolkning-

ens mä ngfäld. 

 

Samhällelig polarisering och ökande 

ojämlikhet 

O vningsskoläns uppgift och mä l ä r ätt 

sto dä de enskildä elevernä och finnä kvä-

litätivä sä tt ätt sto dä lä rände och deltä-

gände. Lä rärstuderändenä skä uppmunt-

räs till ätt bli främtidsorienteräde fo r ätt 

utvecklä ny pedägogik och sektoro vergri-

pände sämärbete. I o vningsskolän ses 

mä ngfäld som en rikedom.  

 

Till o vningsskoläns skyldighet ho r ätt 

upprä tthä llä en rä ttvis och jä mlik utbild-
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ning. Den pä  forskning bäseräde lä rärut-

bildningen, forsknings-, fo rso ks- och ut-

vecklingsverksämhet sämt fortbildning 

sto der i uppdräget. 

 

Åldrande befolkning och minskande 

nativitet 

O vningsskolornäs uppgift ä r ätt skäpä 

sä dänä lä rmiljo er som sto der lä rände 

ocksä  i scenärier dä r skoläns främtidä roll 

fo rä ndräs. Digitäliseringen mo jliggo r nyä 

sä tt ätt lä rä och deltä oberoende äv boen-

depläts. Genom ätt piloterä olikä lo sning-

är kän o vningsskolornä svärä mot befolk-

ningsutvecklingen och fo rä ndringär i 

skolnä tet. 

 

 
VIKTIGT FÖR OSS ÄR  
Att bygga en hållbar framtid 

Vä r hä llbärä verksämhet bygger pä  
ekologiskt tä nkände, jä mlikhet, 
jä mstä lldhet och deltägände, vilkä 
synliggo rs i skolvärdägen och den 
lä rärutbildning som skä värä till-
gä nglig fo r ällä genom forsknings- 
och utvecklingsverksämhet sämt 
vid rekryteringär. 

 
Samarbete 

Vi utvecklär vä rt kunnände i sämär-
bete med ändrä. Vä rt sämärbete 
sker inom och mellän o vningssko-
lornä sämt i sämverkän med fä lt-
skolornä. O msesidigä mo ten mo j-
liggo r ett gemensämt lä rände och 
skolutvecklingsärbete sä vä l lo-
kält, regionält som nätionellt och 
internätionellt. Vi deltär äktivt i 
den sämhä lleligä diskussionen 
gä llände utbildning och undervis-
ning. Vi bygger nä tverk med äkto -
rer inom utbildningssektorn och 
vä r kunskäp ä r tillgä nglig och fun-
gerär som sto d nä r beslut fättäs. 

 
Forskningsinriktning 

Det ä r äv centräl betydelse ätt vä r 
präktik ä r bunden till pedägogisk 
teori. Vi vä rdesä tter beforskäd 
kunskäp och vä r präktiskä verk-
sämhet grundär sig pä  den pä  ett 
o ppet och genomskinligt sä tt. Vi 
uppmunträr till nyfikenhet och ett 
kritiskt fo rhä llningssä tt. 

 
Kvalitet 

I o vningsskolornä ä r livslä ngt lä rände 
centrält fo r elevernä, stu-
derändenä, lä rärstuderändenä 
och personälen. Vi sto der lä rände 
i tryggä och ho gklässigä lä rmil-
jo er med beäktände äv individer-
näs vä lmä ende i skolgemenskäp-
en. Genom professionell reflekt-
ion och utvä rdering, sämt utveck-
lingsverksämhet och fortbildning 
bäseräde pä  dessä, fo rsä krär vi ätt 
verksämheten hä ller ho g kvälitet. 

 
Strategiska mål 

Övningsskolorna som förebild inom 

hållbar utveckling  

Vi beträktär hä llbär utveckling som 

en näturlig del äv skoläns verk-

sämhet och fostränuppgift. 

Vi stä rker personälens viljä till fo r-

ä ndring och personälens profess-

ionellä kunnände med hä llbär ut-

veckling som vä gvisäre. 

Vi stä rker perspektivet hä llbär ut-

veckling inom lä rärutbildningen. 

 

Mångfald gällande elever, studerande, 

lärarstuderande och personal 

Vi vä rnär om individernäs mä ngfäld i 

skolgemenskäpen - olikä kulturer, 

sprä k, religioner, ä skä dningär och 

ko n - utän ätt glo mmä det fin-
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lä ndskä kulturärvet. 

Vi stä rker vä rä fä rdigheter ätt kunnä 

händledä en mä ngfäld äv elever 

och studerände. 

Vi uto kär fortbildningen fo r ätt mo tä 

mä ngfälden i skolän och stä rker 

pä  sä  sä tt undervisningspersonä-

lens professionellä kunnände och 

fo rmä gä ätt händlä i olikä situä-

tioner. 

Vi ärbetär fo r ätt o kä utbudet äv stu-

dier som sto der mä ngfäld i lä rär-

utbildningen. 

 

Stärkt deltagande och samverkan som 

en del av välmående 

Vi bygger en verksämhetskultur som 

fo rstä rker deltägände och kä ns-

län äv sämho righet. 

Vi stä rker personälens fä rdigheter ätt 

tä änsvär fo r eget vä lmä ende. 

Vi vä rnär om skolsämfundets vä lmä -

ende och synliggo r det ocksä  ge-

nom vä r egen verksämhet inom 

lä rärstuderändenäs undervis-

ningspräktik. 

 

Digitalt lärande som stöd i mångsidiga 

lärmiljöer 

Vi utvidgär sämärbetet mellän o v-

ningsskolornä med hjä lp äv digi-

tälä verktyg. 

Vi ärbetär fo r ett lä rände som kän ske 

oberoende äv pläts och skäpär 

med digitälä hjä lpmedel mo jlig-

heter ätt genomfo rä studier pä  

ännät sä tt ä n genom nä rundervis-

ning. 

Vi plänerär innehä ll som bidrär till 

o käd präktik utomländs. 

 

Ändamålsenliga resurser 

Vi härmoniserär upplä gget äv den 

händleddä präktiken inom o v-

ningsskolnä tverket och drär pä  sä  

sä tt nyttä äv nä tverket. 

Vi ärbetär fo r ätt den händleddä präk-

tikens tyngd stä rks inom ä mnes-

lä rärutbildningen. 

Vi uto kär teämärbete och flerlä rär-

skäp sämt stä rker dettä inom den 

händleddä präktiken. 

Vi sto der personälens mo jligheter ätt 

genomfo rä forskning som sto der 

skoläns verksämhet. 

Vi erkä nner den befintligä kunskäpen 

inom o vningsskolornä och bländ 

vä rä sämärbetspärtners och delär 

den med värändrä. 

Vi utvecklär och upprä tthä ller fo re-

do mligä lä rmiljo er. 

Vi stä rker o vningsskolornäs synlighet 

och stä llning. 
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VASA ÖVNINGSSKOLAS DIREKTION 

Vasa övningsskola har en di-

rektion som utses av Fakul-

tetsrådet vid Fakulteten för 

pedagogik och välfärdsstu-

dier (FPV).  

Direktionens uppgift ä r ätt sto djä skoläns 

verksämhet genom ätt bl.ä. utvecklä, fo ljä och 

utvä rderä verksämheten, upprä tthä llä och 

frä mjä sämärbetet inom och utom skolän, 

godkä nnä skoläns lä roplän sämt fäststä llä 

lä sä rsplänen.  

Under lä sä ret här direktionen sämmänträ tt 

tre gä nger. Pä  ägendän här funnits bl.ä. god-

kä nnände äv lä sä rsplän, uppfo ljning äv Spekt-

rum-byggnäden, fäststä llände äv ärbetsdägär 

och ny stipendiepolicy.  

Den nuvärände direktionen ä r utsedd fo r pe-

rioden 1.8.2019-31.7.2022 och ävslutär i och 

med lä sä ret sitt ärbete. En ny direktion torde 

vä ljäs äv fäkultetsrä det i juni 2022. Dess män-

dätperiod lo per 1.8.2022-31.7.2025.  

Direktionens medlemmar 

1.8.2019-31.7.2022 

 

Fakulteten för pedagogik och välfärds-

studier 

Heilä -Ylikällio Riä, prof., ordf. 

(Heikkilä  Miä) 

Sundqvist Christel, universitetslä räre 

(Ro j-Lindberg Ånn-Sofi) 

Liewendähl Juliä, ped.stud. (Torsell 

Idä) 

 

Vasa övningsskola, lärare 

Colländer Ånnikä, lektor (Rimpilä  

Minnä) 

Norrbäck Ånnä, lektor (Bärck Jennie) 

Hofmän Joächim, lektor (Nymän Mär-

gitä) 

 

Personalrepresentant 

Sundstedt Åndreäs, IT-pedägog

(Engsbo Lenä) 

 

Elev- och studeranderepresentanter 

West Käjsä, elevrepr. (Välenciä Märti-

nez Kenneth) 

Ulfvens Hännes, studeränderepr. 

(Hofmän Ellä) 

 

Föräldrarepresentanter 

Widell Disä, grundl.utb. (O stergä rd 

Kä ld Märiä) 

Dählstro m Peter, gymnäsiet  

(Hä ggblom Ånn-Christine) 
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NY STIPENDIEPOLICY 

Vasa övningsskolas direktion har 

under läsåret arbetat fram en ny 

policy för stipendieutdelning vid 

Vasa övningsskola. Policyn tilläm-

pas från våren 2022.  

Årbetsgruppen som utärbetäde fo rsläget be-

stod äv elever, gymnäsiestuderände, vä rd-

nädshäväre, representänter fo r stipendie-

kommitte n och rektorernä. Årbetsgruppen 

änlitäde sä vä l jurist som ekonomisekreteräre 

i ärbetet. En omfättände kärtlä ggning äv sti-

pendiepräxisen riktäd till helä skolsämfundet 

ligger till grund fo r policyn, som skäll uppdät-

eräs värje direktions mändätperiod. 

 

”Väsä o vningsskolä delär värje ä r ut ett än-

mä rkningsvä rt stipendiebelopp i grundlä g-

gände utbildning och gymnäsiet. Stipendie-

medlen bestä r dels äv ävkästningen frä n sko-

läns egnä fonder och dels äv doneräde exter-

nä medel. Med dettä policydokument vill sko-

län o kä tränspärensen och insynen i proces-

sen kring stipendiernä. Policydokumentet ä r 

fäststä llt äv Väsä o vningsskoläs direktion. 

Målsättningen med stipendierna 

Mä lsä ttningen med stipendieutdelningen till 

skoläns elever och gymnäsiestuderände ä r ätt 

uppmunträ och ge erkä nslä fo r mä ngä olikä 

typer äv insätser, personligä främsteg, skolen-

gägemäng och visäd vä nlighet. 

Stipendiernä skäll sporrä skolärbetet, sto dä 

elevernäs vä lmä ende och uppmunträ till en-

gägemäng, utän ätt värä exkluderände, ge 

upphov till ojä mlikhet eller orä ttvisä. 

Beskrivning av fördelningsprocessen 

Ledände rektor fäststä ller den utdelningsbärä 

ävkästningen i sämrä d med fondfo rvältärnä 

och ekonomisekreterären. 

En stipendieärbetsgrupp leder fo rdelnings-

processen i sämrä d med ekonomisekrete-

rären. I ärbetsgruppen ingä r en-tvä  lä räre 

frä n grundlä ggände utbildning och en frä n 

gymnäsiet. Pä  bäsis äv ho rände äv lä rärkä ren 

Ett exempel ur ett donationsbrev. I sista avsnittet 

av årsboken finns fonderna som Vasa övnings-

skola förvaltar uppräknade. Respekt för donato-

rernas vilja är viktig, samtidigt som världen onekli-

gen förändrats efter att många stipulat uppgjorts. 
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uppgo r ärbetsgruppen ett fo rsläg till fo rdel-

ning som fäststä lls i lä rärkä rens mo te.  

De fästslägnä penningstipendiernä utbetäläs 

utän dro jsmä l till elevs/gymnäsiestuderändes 

eget kontonummer efter ävslutäd utdelnings-

omgä ng. Eventuellä outdeläde medel ä terfo rs 

ä rligen till stipendiefondernäs käpitäl. 

Principer för fördelningen av stipendierna 

Vid fo rdelningen äv stipendiemedlen fo ljs de 

stipulätioner respektive donätor uppstä llt. 

I utdelningen beäktäs ätt motiveringärnä ä r i 
enlighet med skoläns vä rdegrund, strätegi och 
Å bo Åkädemis etiskä principer. 
 
Stipendiefördelning i olika årskurser 

Stipendiernä fo rdeläs med fo ljände utgä ngs-

punkter: 

Å k 1-6:  

Ållä elever i ä k 1-2 fä r del äv stipendie-
medel i t.ex. form äv en lä sfest vid 
lä mplig tidpunkt som klässlä rären 
vä ljer. Fo rverkligäs i den mä n medel 
finns tillgä ngligä i fonder och t.ex. hos 
fo rä ldräfo reningärnä. 

Ållä elever i ä k 6 fä r ett stipendium. 
 

Å k 7-9: 

Ållä elever i ä k 9 fä r ett stipendium. Enskildä 

stipendier kän utdeläs i ä k 7-8.  

Enligt mo jlighet kän stipendiemedel i vissä 

fäll reserveräs fo r gemensämmä ä ndämä l 

sä som resor eller utfä rder med skolän. 

Gymnäsiet: 

Ållä studenter som utdimitteräs fä r ett stipen-

dium. Enskildä stipendier kän utdeläs i ä k I-II.  

Gymnäsiestuderände kän inkluderäs i välpro-

cessen kring sä rskildä stipendier.  

Sä rskildä medel fo r sto d i studiernä kän so käs 

äv och utdeläs äv rektor. 

Enligt mo jlighet kän stipendiemedel i vissä 

fäll reserveräs fo r gemensämmä ä ndämä l 

sä som resor eller utfä rder med skolän. 

Utdelning av stipendier 

Elev/gymnäsiestuderände som fä r stipen-

dium skä älltid informeräs om grunden fo r 

erhä llet stipendium.  

I ävslutningär eller ändrä festligheter, i säm-

bänd med vilkä stipendier utdeläs, kän infor-

meräs generellt om vilkä stipendier som utde-

läts.   

I kläss och ällmä nt informeräs om stipendier 

genom dettä policydokument. 

Donationer 

Vid mottägände äv donätioner strä vär Väsä 
o vningsskolä efter ätt medlen ä r o ppet stipu-
leräde fo r ätt mo jliggo rä flexibilitet i utdel-
ning och änvä ndningen o ver tid. 
 
Innän Väsä o vningsskolä tär emot externä 
donätioner pro väs huruvidä mottägändet ä r 
fo renligt med lägär och fo rordningär och med 
skoläns verksämhet, vä rdegrund, strätegi och 
Å bo Åkädemis etiskä principer. 
 
Skolän fo rbehä ller sig rä tten ätt fo rdelä och 
utdelä stipendiemedlen. 
 
Uppdatering av stipendiepolicyn 

Stipendiepolicyn genomgä s och uppdäteräs 

äv direktionen en gä ng per mändätperiod.” 

 

Fastställd av Vasa övningsskolas direktion 

29.3.2022 §5. 
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GRUNDLÄGGANDE  

UTBILDNING 
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ATT KÄMPA PÅ MED IVER OCH INTRES-

SE FÖR NYSTARTER OCH OMSTARTER 

personalen inleddes i augusti med temat 

GRIT. Det a r ungefa r det vi finla ndare kallar 

sisu. Den finlandssvenska gurun inom posi-

tiv psykologi Å se Fagerlund inledde med att 

utmana oss under temat GRIT - om att 

ka mpa pa  med iver och intresse. Det ga ller 

alltsa  inte bara att bli fo rtjust i na got utan 

ocksa  att med utha llighet och passion fo rma  

fo rtjusningen att fortleva. ”Ått ha GRIT a r att 

falla omkull sju ga nger och resa sig a tta” 

la rde Å se oss. I februari ho ll Å se ocksa  on-

line workshopar fo r a rkurserna 5-6 och 7-9 

om GRIT. 

Under la sa ret har vi utmanats av fo rha llan-

dena i va rlden pa  ma nga sa tt. Va r Grit har 

verkligen satts pa  prov. Pandemin visade sig 

vara envis och obera knelig. Kriget i Ukraina 

medfo rde otrygghet. Strejkhoten inom skola 

och sjukva rd gjorde sitt till. Myndigheternas 

direktiv a ndrade fra n vecka till vecka vilket 

medfo rde nya uppgifter bland annat med 

smittspa rningen inom Vasa stad. Flera vec-

koslut anva ndes fo r att smittspa ra och kom-

municera med hemmen om karanta nsregler.  

Under pandemin har vi vants vid att plane-

rade inslag som fo rgyller skoldagen blivit 

inhiberade i sista stund. Ett exempel a r 

Konsttestarna fo r a rskurs 8. Otaliga ga nger 

har vi bokat om teaterfo resta llningarna, 

men vi gav inte upp. I april fick a ttorna a ntli-

gen beso ka Wasa Teater och se musikalen 

”Botnia Paradise”. Det var en mycket upp-

skattad upplevelse!  

 

M ediernas nyhetsinslag beskriver en otrygg och obegriplig tid och pre-

senterar en framtid som ter sig 

oviss, till och med skra mmande. Hur kan vi da  

i skolan skapa en trygg gemenskap och en 

hoppfull tro pa  framtiden? Det sa gs att det a r 

de sma  skeendena i vardagen som ger livs-

gla dje och att det a r vi ma nniskor tillsam-

mans som skapar meningsfullhet i tillvaron. 

Om det verkligen a r sa , da  beho ver vi sta ndigt 

vara lyho rda och fa nga upp de positiva signa-

lerna i samha llet fo r att lyfta dem i va r egen 

verksamhet. Under de senaste tva  a ren har 

o vningsskolans la sa rstema varit ”En va lma -

ende, ha llbar och va rdeskapande skola”. Te-

mat har ka nts helt ra tt och va lvalt med tanke 

pa  den tid vi lever i.  

Temat fo r den nationella skolfreden har i a r 

varit ”En trygg skola - olikhet a r en rikedom”. 

Hos oss har det blivit tradition att kombinera 

skolans la sa rstema med skolfredens tema da  

vi inleder la sa ret med gemensamt va rde-

grundsarbete.  I a r samlades vi digitalt i klass-

rummen fo r att ta del av skolfredstexten och 

det program som elever och studerande i 

grundskolan och gymnasiet fo rberett. I klas-

serna arbetade man ocksa  vidare med skol-

fredstemat, sammansta llde och sta llde ut re-

sultaten i matsalen. Viktiga budskap om en 

trygg skola skrevs i pratbubblor som vi kunde 

la sa och pa minnas om i samband med skol-

luncherna. 

Positiv psykologi 

Under na gra la sa r har personalen fortbildats i 

positiv pedagogik fo r att fa  sto d i utvecklan-

det av skolans verksamhetskultur. La sa ret fo r 
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Ålla elever i a rskurserna 1-6 fick ocksa  ett 

beso k pa  Wasa Teater med pja sen 

”Potatisrebellerna”. Trots sto rande irrita-

tionsmoment har ma nga evenemang kunnat 

genomfo ras da  vi beaktat de generella res-

triktionerna: avsta nd, hygien och ansikts-

mask. Vi har la rt oss att ta nka utanfo r boxen, 

att vara flexibla och att go ra pa  nya sa tt.  Vi 

har tra nat va r GRIT da  vi entra get planerat 

och startat om.  

Läsårets omstarter 

Nystarter och omstarter har pra glat la sa ret. 

Vi har inte bara gjort om pa  samma sa tt utan 

ocksa  anpassat oss och la rt oss nya sa tt. 

Pro Artibus 

Ho sten 2019 fick vi motta konstna ren Ida 

Koitilas verk ”Kunskapens ka lla” av Pro Årti-

bus. Det var meningen att va ra elever skulle fa  

arbeta skapande kring konstverket genast 

samma la sa r. Det kom att ta ett och ett halvt 

a r innan vi kunde genomfo ra arbetsverksta -

derna. Under na gra veckor i september job-

bade konstpedagog Johanna Halme med ele-

verna i a rskurserna 1-6 kring konstverket, 

som finns i ho gstadiets trapphus .  

TIU-projekt (teater i undervisningen) 

En viktig samarbetspartner a r va r husgranne 

Wasa Teater. Eleverna i a rskurserna 7-9 har 

fa tt arbeta under ledning av dramapedagog 

Nina Dahl-Tallgren. Å rets TIU-program (gem)

ensam underso kte ensamhet. Varfo r vi a r en-

 Kunskapens källa workshop. Foto: EBK 

Glädjen bland personal och elever var stor då 

det meddelades att vi 20.4.2022 får lämna ansikts-

maskerna! Det firades med Pommac i lärarrum-

met. Foto: EBK 

Botnia Paradise. Foto: EBK 

TIU i undervisningen. 

Foto: EBK 
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samma och hur pa verkar ensamhet va ra tan-

kar och va rt beteende. Tillsammans so kte 

man lo sningar, sa va l stora som sma , pa  en 

annan epidemi, en som vi a nnu inte har na got 

vaccin mot. 

Vi tackar Wasa Teater, ska despelarna och 

speciellt Nina fo r att a k 7-9 fick delta som 

samarbetspart i projektet som behandlat ett 

viktigt tema som bero r!  

Hållbarhetsveckan 

Ått uppma rksamma O sterbottens ha llbarhets-

vecka har blivit en tradition. Skolans miljo ar-

betsgrupp planerade ett omfattande program 

som genomfo rdes och pa  olika sa tt synliggjor-

des i skolan.  I utsta llningsmontern fanns en 

utsta llning om skra p i naturen som visade hur 

la nge det tar fo r olika material att brytas ner. 

Tips pa  bo cker inom temat fanns ocksa . Det 

ordnades ha llbarhetsbingo som alla kunde 

delta i. Va r restaurangchef Jonas ordnade sa  

att vi varje dag under veckan bjo ds pa  na rod-

lade mellanma l i form av gro nsaker och frukt. 

Liksom tidigare a r samarbetade vi med spe-

cialsakkunniga Nora Backlund inom Na tver-

ket Ha llbarhetsveckan – landsbygden som 

va gvisare 

https://hallbarhetsveckan.fi . 

 

Utedagar 

Intresset fo r att ordna skola utomhus har o kat 

med a ren, speciellt som vi alltmera ser vikten 

och betydelsen av den verksamheten. Uteda-

gar pa verkas inte heller na mnva rt av pande-

mier, tva rtom har vi uppmanats att vistas ut-

omhus i frisk luft. I de la gre a rskurserna a r 

uteskolverksamheten en vanlig fo reteelse 

som integreras pa  ett naturligt sa tt i skolverk-

samheten. I a rskurserna 7-9 a r det mera van-

ligt att ordna sa rskilda utedagar och da  av 

tradition en ho stdag och en vintersportdag. I 

ho stas startade vi fo rhoppningsvis en ny tra-

dition da  vi delade in a rskurserna och a kte 

med sjuorna pa  tur runt Molntra sket, med 

a ttorna till Iskmo-Jungsund vandringsled och 

med niorna runt Petsmo vandringsled. Ått 

beso ka och ga  vandringsleder har o kat i popu-

laritet i va rt land under pandemin. Tack vare 

Foto: EBK 

Foto: EBK 
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en fin vinter kunde alla klasser ordna vinters-

portdagar ba de i na rmiljo n, pa  O jberget och i 

Malax. 

 

 

Foton från utedagar. Foto: EBK 
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Högtider 

En viktig del av skolans kulturfostran a r firan-

det av ho gtider. Under de senaste a ren har vi 

fa tt ta nka om och ta nka till och pa  nya sa tt 

genomfo rt skolans fester. Sja lvsta ndighets-

festligheterna i skolan ordnades ba de utom-

hus fo r de yngre eleverna och inomhus med 

eleverna i a rskurserna 7-9. De a ldre eleverna 

firade i festsalen med tal av Ådele Widell som 

ga r i nian och pianomusik av Netanel Hong i 

a rskurs a tta. Programmet fo r de yngre elever-

na arrangerades av a rskurserna 3-4 och be-

stod av dikter, sa ng och musik. Nedan finns 

det fina sja lvsta ndighetstalet Ådele ho ll fo r 

eleverna i ho gstadiet. 

”I a r firar vi 104 a r sedan Finland blev sja lv-

sta ndigt. Dagens Finland a r na gonting va ra 

fo rfa der endast kunde dro mma om och vi 

skulle inte vara ha r idag utan deras iha rdighet 

och mod. Vi tar deras insats fo rgivet och ser 

det som en sja lvklarhet att bo i ett av va rldens 

rikaste och lyckligaste la nder. Pa  ma ndagen 

firar vi en ho gtidlig dag da  vi minns och hed-

rar alla de som stred fo r Finlands sja lvsta n-

dighet. De som riskerade sina liv fo r va r fram-

tid. Varje a r ska vi minnas dem, de som gjorde 

dagens Finland mo jligt. 

 

Det var inte bara va ra fo rfa der som dro mde 

och ka mpade, a ven idag a r det ma nga som 

dro mmer om att leva i ett land som Finland, i 

en ra ttvis demokrati da r alla har en chans, 

oberoende ko n, ursprung eller ekonomisk 

bakgrund. Vi fa r ga  i en gratis skola och fa  en 

ho gkvalitativ utbildning och vi kan a ka till 

sjukhuset utan att vara ra dda fo r en dyr sjuk-

husra kning. 

 

Ha r i Finland har vi det bra, mycket ba ttre a n 

vad man ofta inser. Men hur kommer det da  

sig att unga (och ma nniskor o ver lag) inte 

ma r sa  bra, ka nner prestationsa ngest eller 

depression? Om man har ett tak o ver huvu-

det, mat pa  bordet och en na ra person som 

sto ttar en och som man kan lita pa ?  Da  borde 

man va l egentligen ha det helt okej? Men fo r 

va ldigt ma nga a r det inte sa . En orsak kan 

vara pressen som uppsta r fra n sociala medier. 

Det kan vara framtidsa ngest eller skolstress. 

Da  man har det sa  bra som i Finland, bo rjar 

man ta nka pa  andra, sekunda ra saker, som 

sitt utseende, sina hobbyer, sina framtidspla-

ner. Man oroar sig o ver att de inte a r bra nog, 

att de inte ra cker och att andra kommer do ma 

en fo r allt man go r.  

 

Men sluta bry dig om vad andra tycker! Ta itu 

med dina dro mmar och se till att du sja lv a r 

glad. Och jag vill att vi ska komma iha g hur 

la ngt Finland som nation har kommit och hur 

la ngt VI a nnu kan komma, om vi ha ller ihop. 

Trots allt ho r vi samman och tillsammans a r 

vi starkare. Glad sja lvsta ndighet!” 

Självständighetsfi-

rande utomhus.  

Foto: EBK 

Adele Widell håller 

tal. Foto: EBK 
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Som avslutning pa  ho stterminen fick vi a ntli-

gen fira julfest alla tillsammans! Lo rdagens 

fo rsta julfest ho lls med eleverna i a rskurserna 

1-6 i skolans festsal, alla samlade. Vi tjuvstar-

tade med ett ma ktigt luciaprogram a tfo ljt av 

jultabla  och en sva ngig dans. Fo ra ldrafo re-

ningens julmys med glo gg pa  skolga rden fo r 

fo ra ldrarna blev ocksa  en succe ! La nk till fes-

ten fanns pa  skolans hemsida sa  att man da r 

hemma kunde fo lja med festen.  

Julfest nummer tva  ho lls fo r ho gstadiet och 

gymnasiet som hybrid. Programmet sa ndes 

turvis fra n Kyrkoesplanaden till Hovra ttses-

planaden och vice versa. Eleverna i a rskurser-

na 7-9 och studerande i gymnasiet befann sig 

i tva  byggnader medan festen var gemensam. 

Vi fick njuta av fantastiska elev- och la rarpre-

stationer.  

 

Lucia  och jul-

fest 1-6. Foto: 

EBK 

 

Julfest 7-9. Foto: EBK 
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Va ndagen brukar fo ra ldrafo reningen 1-6 

bjuda pa  fo r la gstadiets elever. I a r blev det i 

form av en Va ndagsha lsning fra n skolan till 

alla! Tack till fo ra ldrafo reningarna som inspi-

rerade till kompistra det i 1-6 och fo r bullarna 

som fo ra ldrafo reningen 7-9 bjo d ho gstadie-

eleverna pa . Eleverna i musiktillvalet kryd-

dade dagen med musikframtra danden och 

elevcoachen i 7-9 uppma rksammade varje 

elev med ett hja rta! 

Pa skho gtiden syns pa  olika sa tt i skolmiljo n 

och eleverna deltar med att pynta och sa  

pa skgra s. Pa skgudstja nsten fo r eleverna i a rs-

kurserna 1-6 kunde genomfo ras enligt planer-

na. 

 

Utländska gäster 

Tidvis, da  pandemin gav tecken pa  att ebba ut, 

hann vi fa  beso k fra n andra la nder. En grupp 

franska la rarutbildare beso kte oss inom ett 

Erasmusprojekt sent i oktober. Det ka ndes 

plo tsligt exotiskt med utla ndska ga ster. Innan 

pandemin var det vardag med utla ndska be- 

 

so k och ibland ka ndes det till och med be-

tungande. 

I februari fick skolans rektorer gla djen att 

tra ffa fakultetens (FPV vid Å Å) nya ga stpro-

fessor i a mneso verskridande pedagogik Søren 

Harnow Klausen (Syddansk Universitet i Od-

ense). Tillsammans med Michaela Po rn och 

Ma rten Bjo rkgren fra n FPV kunde vi disku-

tera gemensamma a mneso verskridande pro-

jekt. Vi presenterade glatt va rt koncept Kom-

petensveckan fo r Søren. 

Under va ren da  pandemin a ndrade former 

och restriktionerna la ttade kunde vi va l-

komna la rarutbildare fra n Norge.  Ocksa  

gamla bekanta la rare fra n Ha rno sand som vi 

tidigare haft Nord Plus-samarbete med kom 

pa  beso k. 

Vändagsträdet. Foto: EBK 

Påskgräs. Foto: EBK 
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Ovan: gäster från 

Frankrike. 

Höger: gäster från 

Sverige och Norge. 

Foto: EBK 

Maj månad 

Maj ma nad brukar vara ma naden med det 

mest avvikande programmet under la sa ret. Sa  

blev det i a r igen! Vi har igen kunnat genom-

fo ra la gerskola. Vi har ga stats av teatergrup-

pen Taimine som bjo d pa  pja sen Stormen fo r 

eleverna i 7-9, med fokus pa  klimatfo ra nd-

ringen. Det har ordnats Stafettkarneval pa  

Stadion i Helsingfors. Niorna har fa tt la ra sig 

livra ddning organiserat av Centralsjukhuset. 

De yngre barnen har a kt pa  va rutflykter, 

bland annat med ba t till Granska r. Va rbalen 

fo r de avga ende niorna ordnades igen i Åca-

demill, en omstartad tradition, som legat pa  is 

i tva  a r. 

Bildkavalkader med korta inla gg under la sa -

ret finns pa  sociala medier: pa  skolans Fa-

cebook Vasa o vningsskola grundskolan och 

instagramkontot vosgrundskola, bibliotekets 

instagramkonto vosbiblican, och Kompetens-

veckans instagram behindthescenes. Da r 

bjuds trogna fo ljare pa  glimtar ur vardag och 

fest i skolans va rld. 

Elisabet Backlund-Ka rjenma ki, rektor 
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Mångsidiga inslag i det förebyggande elev-

vårdsarbetet 

La sa ret 2021–22 har varit ett exceptionellt 

la sa r. Vi har minsann fa tt pro va ut olika sa tt 

att fungera i vardagen fo r allas ba sta.  

Elevva rdsgruppen i den grundla ggande ut-

bildningen samlas regelbundet en ga ng i ma -

naden kring aktuella utvecklingsfra gor som 

bero r va r skolas verksamhet. Elevva rdsgrup-

pens arbete har i a r koordinerats av prorek-

tor Ånnika Lassus. Gruppen har besta tt av 

rektor Elisabet Backlund-Ka rjenma ki, prorek-

tor Kasper Hiltunen, elevhandledare Olivia 

Ho gnabba, skolcoach Lovisa Till, kurator Ca-

milla Åhlroth-Enlund, psykolog Emilia 

Kronqvist, skolha lsova rdare Johanna Rosen-

dahl, specialla rarna Susann Kalander, Ånna 

Norrback, Jenny Norrga rd, Sofia Mietala och 

Lena Grahn-So derstro m. Ett samarbete med 

flera akto rer under la sa ret bidrar till elever-

nas och personalens va lma ende. Ett tack till 

samarbetspartners inom social- och ha lso-

va rd, hja lpmedelscentralen, Valteri center fo r 

la rande och kompetens, ergo- och fysiotera-

pin samt enheten fo r rusmedelsfo rbyggande 

arbete.  

ELEVVÅRD 

I a r har fokus i den skolvisa elevva rdsgruppen 

ocksa  varit att kritiskt la sa skolans handlings-

planer som bero r det fo rebyggande elev-

va rdsarbetet samt att utva rdera och uppda-

tera dem enligt behov. Under ho stterminen 

tog vi i bruk en ny handlingsplan fo r ingri-

pande i skolfra nvaro. Handlingsplanens syfte 

a r att implementera modeller i vardagen fo r 

att i ett tillra ckligt tidigt skede agera fo r att 

sta rka elevens skolanknytning och skolna r-

varo. Handlingsplanen inneha ller en beskriv-

ning av skolfra nvaro, en handlingsmodell och 

ett underlag fo r la rares samtal med elever och 

va rdnadshavare. 

Skolans verksamhet och rutiner har aktuali-

serats och da rfo r uppdaterades broschyren 

“Tillsammans tar vi ansvar”. Broschyren ger 

va rdnadshavarna en djupare fo rsta else fo r 

den finla ndska skolan och de ansvarsomra den 

som skolan, eleven och hemmet delar pa . Bro-

schyren uppma rksammas info r na sta la sa r 

och den finns tillga nglig nu pa  fyra olika 

spra k; svenska, engelska, arabiska och vietna-

mesiska.  

Elevvårdsteamet 2021-2022. Foto: FotoAiraksinen 

Ab 
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Da  handlingsplaner uppdateras och det fo re-

byggande elevva rdsarbetet verksta lls beho -

ver deltagarna i elevva rdsgruppen kunskap 

och inspiration av sakkunniga och experter 

som representerar olika omra den. Projektet 

“OPPI – En gemensam skola fo r alla” har koor-

dinerats av Vasa stad och fo rutom Vasa o v-

ningsskola har deltagare fra n skolor i Vasa, 

Korsholm och Laihela deltagit i utvecklingsar-

betet. Inom projektet har varje skola valt olika 

inriktningar och teman fo r sitt utvecklingsar-

bete. Den 15 december 2021 ordnades ett 

seminarium da r utvecklingsarbeten presente-

rades. Under tillfa llet fick vi ho ra anfo randen 

kring teman sa som skolfra nvaro, trestegssto d, 

att mo ta och sto da utmanande elever, special-

la rarens a rsklocka, sa rskilt prioriterade om-

ra den, elever med annan kulturell bakgrund, 

samarbete med hemmen och lo sningsinrik-

tade metoder. Inom projektet har a ven fort-

bildning ordnats fo r rektorer under temat 

“Leda sto d fo r la rande”. 

Som en insats fo r att ge flera personer mo jlig-

het att na s av information, nyheter och goda 

modeller har vi under la sa ret arrangerat sa  

kallade personalutbildningar. Sakkunniga har 

inbjudits kring olika teman till varje tillfa lle 

som ha llits pa  Zoom under en timmes pass. 

Tillfa llena har lockat 60–80 deltagare per 

ga ng. Nedan finns en sammansta llning o ver 

personalfortbildningarna. 

 

Tema: Psykisk ohälsa i en familj.  

Sakkunniga Ånette Ro nnlund-Nyga rd (USM) 

och Ånna Ha kans (FinFami). 

Tema: Integration av barn och unga med 

annan kulturell bakgrund. 

Sakkunnig Emina Årnautovic, integrations-

sakkunnig. 

Tema: Skolfrånvaro. 

Sakkunnig Jenny Sjo stro m, handledande la -

rare vid Valteri center fo r la rande och kom-

petens.  

Tema: Skolans samarbete med socialarbe-

tare. 

Sakkunnig Jaana Laine, socialarbetare. 

Tema: Olikheter är en rikedom - språk-

medveten undervisning, kommunikation 

med hemmen med annan kulturell bak-

grund samt hur man inkluderar elever 

med annan kulturell bakgrund. 

Sakkunnig David Skagersten. 

Tema: Check in – check out-modellen.  

Sakkunnig Henrik Husberg, Niilo Ma ki institu-

tet.  

Tema: Skolfrånvaro - resultat från skol-

frånvaroundersökning. 

Sakkunnig Katarina Ålanko, psykolog, fors-

kare vid Å bo Åkademi. 
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Å se Fagerlund fra n Folkha lsan ho ll worksho-

par fo r a rskurserna 5–9. Å se deltog online och 

eleverna deltog i klassen. Temat var GRIT – 

om att vara utha llig och att utveckla fo rma gan 

att ka mpa mot ma l som a r viktiga fo r en sja lv. 

Under workshoparna gjorde eleverna o vning-

ar, till exempel fo r att fundera pa  delsteg de 

kan la gga upp fo r sig sja lva fo r att na  ett ma l. 

Å se gav eleverna i uppgift att att de skulle 

intervjua en vuxen om hens GRIT.  

Under va rterminen fortbildade PEPP-

koordinator Katja Turpeinen, Nykterhetsfo r-

bundet Ha lsa och Trafik, alla la rare i rusme-

delsfo rebyggande arbete enligt den evidens-

baserade PEPP-modellen. Elevva rdsgruppen 

arbetade vidare med inspiration fra n fortbild-

ningen och pa bo rjade uppdateringen av sko-

lans handlingsplan fo r rusmedelsfo rebyg-

gande arbete. https://www.pepp.fi/hem 

 

Elever med annan kulturell bakgrund 

Projektet OPPI - En gemensam skola fo r alla 

tar a ven fasta pa  kommunikation med famil-

jer med annan kulturell och spra klig bak-

grund. I takt med att antalet elever med ett 

annat hemspra k a n svenska o kar, sa  o kar 

a ven behovet av att hitta fungerande samar-

betsformer med elevernas va rdnadshavare.  

Va rdnadshavarna beha rskar inte spra ket, 

men inte heller tekniskt anva ndningen av de 

kanaler genom vilka information ges, tex 

Wilma. Tolkningstja nster anva nds kontinuer-

ligt enligt behov, men fo rhoppningar finns om 

att kunna tillgodose va rdnadshavare med 

videoinstruktioner om anva ndningen av 

Wilma pa  eget hemspra k.  
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I samband med ”O vis delar”-tillfa llet den 3 

november 2021 arbetade la rarkollegiet kring 

utmaningar, behov och lo sningsfo rslag kring 

kommunikation mellan skolan och elever och 

familjer av varierande kulturell och spra klig 

bakgrund. Ma nga goda iakttagelser gjordes 

och dokumenterades i en Padlet. Resultaten 

har presenterats under la rarmo ten. 

Samarbetet med Haga skolas la rare fo r fo rbe-

redande undervisning, David Skagersten, har 

resulterat i en sto rre framfo rha llning vad ga l-

ler nya elever. Informationsga ngen mellan 

skolorna lo per smidigare, vi fa r information 

om nya elever i ett tidigare skede och kan ar-

beta fo r en mera fo rutseende och a ndama ls-

enlig integrering. Nya elever i a k 7–9 har un-

der la sa ret inlett sina studier vid Vasa o v-

ningsskola genom att delta i undervisningen 

tva  dagar per vecka under en period innan de 

egentliga studierna inleds. Fo rfaringssa ttet 

har uppskattats av ba de elever och va rdnads-

havare. 

Rastaktiviteter och lekledare  

Lekledarna i a rskurserna 5–6 ordnade aktive-

rande program fo r de yngre eleverna under 

rasterna. Detta gjordes i syfte att sta rka sam-

ho righeten och gemenskapen mellan a rskur-

serna. Lekledarna, eller rastcoacherna som de 

ocksa  kallades, ho ll lekar fo r fra mst elever i 

a rskurserna 3–4 under deras gemensamma 

rasttider. Lekarna var uppskattade av de 

yngre i skolan och rastcoacherna gjorde ett 

bra jobb fo r att locka med de yngre i lekarna. 

Ibland kunde na rmare 20 barn delta i lekarna. 

Eleverna i femman och sexan kunde fo lja och 

fylla i ett rastcoachbingo efter varje lekrast de 

ho ll.  

 

Lugna rummet 

Lugna rummet har o ppet i skolan under mat-

raster tre dagar i veckan under va ren. Lugna 

rummet a r en plats som elever i 7–9 kan be-

so ka om de vill tillbringa rasten i ett tystare 

utrymme i skolan. Eleverna kan spela bra d-

spel, delta i skolcoachens aktiviteter eller 

bara chilla. 

Taleen Saaed och vårdnadshavaren Shirene 

Abdulrahman besöker skolan vid inskrivningen. 

Foto: Lena  Grahn-Söderström 
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Rastcoachbingo. Foto: Lovisa Till 
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Lekledare ”in act-

ion”. Foto: Lovisa Till 
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Elevhälsan 

Under la sa ret har Camilla Åhlroth-Enlund 

jobbat som skolkurator, Emilia Kronqvist som 

skolpsykolog och Johanna Rosendahl som 

skolha lsova rdare fo r a k 1–9. Tidigare har 

elevva rdstja nsterna ordnats av Vasa stad, 

men vid a rsskiftet flyttades personalen o ver 

till O sterbottens va lfa rdsomra de. Skolkura-

torn och -psykologen har under a ret ocksa  

arbetat inom elevva rden i en fo rskola i staden 

och skolpsykologen har ocksa  arbetat vid en 

annan av stadens skolor. Kuratorn och 

skolpsykologen arbetar med individuella ele-

va renden, fo rebyggande elevva rdsarbete, 

konsultativt arbete och samarbetar med olika 

akto rer utanfo r skolan. Skolha lsova rdaren 

arbetar med att fo lja upp elevers uppva xt och 

utveckling samt fra mjande av ha lsa och va l-

ma ende. Vid behov erbjuds handledning till 

fortsatta underso kningar och va rd. Elevha l-

san stra var till att ha la g tro skel fo r kontakt 

med eleven och familjen/va rdnadshavare. 

La sa ret har pra glats av ofo rutsa gbarhet, vil-

ket ma rkts ba de i de individuella kontakterna 

och i skolan i stort. Osa kerheten kring pande-

min har fortga tt och likasa  kriget i Ukraina 

som medfo rde fo ra ndringar i va rldsla get har 

pra glat elevva rdsarbetet. Årbetet kring den 

o kade skolfra nvaron har blivit ett allt vikti-

gare fokusomra de och kartla ggningsinstru-

mentet ISÅP har i en ho gre grad a n under tidi-

gare la sa r anva nts fo r att uppta cka olika orsa-

ker bakom skolfra nvaro.  

Elever och personal har p.g.a. sjukdom eller 

karanta ner varit borta fra n skolan och da rfo r 

har arbetsdagarnas inneha ll fo rverkligats 

flexibelt. Elevva rdspersonalen har mindre a n 

tidigare kunnat arbeta med fo rebyggande 

arbete i klasserna p.g.a. de ra dande restrikt-

ionerna. De individuella eleva rendena har i 

sta llet utgjort en sto rre del av arbetet. Delta-

gandet i skolningar har fra mst ordnats i form 

av webbseminarier. 

Under va ren 2021 utfo rde Institutet fo r ha lsa 

och va lfa rd en longitudinell enka t ”Ha lsa i 

skolan”. Elever i a rskurs 4 och 5 samt elever i 

a rskurs 8 och 9 deltog i enka ten. Positivt a r 

att en stor del av barn och unga tycker om att 

ga  i skola och de verkar vara no jda med sitt 

liv i allma nhet men a  andra sidan verkar 

ka nslan av ensamhet o kat. I resultaten fram-

kommer att barn- och ungdomars psykiska 

illama ende och problem i den mentala ha lsan 

o kat orova ckande under coronatiden. Speci-

ellt flickors va lbefinnande verkar ha minskat 

ja mfo rt med tidigare enka ter. Å ven social a ng-

est a r allt vanligare och na got som kommer 

att inneba ra sto rre behov av sto d framo ver. 

Upplevelsen av att ha fa tt hja lp av elevva rden 

har dock o kat. Behovet av fo rebyggande ha l-

sova rd samt sto d i fo ra ldraskapet a r fortsatt 

stort i och med att det framkommer brister i 

de vardagliga rutinerna, sa  som so mn-, mat- 

och motionsvanor.  
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Tva  diagram fra n Ha lsa i skolan 

Å ter inte frukost 

varje dag % 

Å ter skollunch som huvud-

ma ltid varje skoldag % 

Tva ttar ta nderna fa rre a n 

tva  ga nger per dag % 

Uto var na gon hobby 

minst en dag i veckan % 

Ro r pa  sig minst en 

timme varje dag % 

Fo rso kt minska pa  na t-

tiden, men ej lyckats % 

Fa r inte tillra ckligt 

so mn % 
Ånva nt tobaksprodukter eller 

eltobak minst en ga ng % 

Å ter inte frukost varje dag % 

Å ter inte skollunch varje 
skoldag % 

Tva ttar ta nderna fa rre a n 
tva  ga nger per dag % 

Uto var na gon idrott pa  friti-
den minst en dag i veckan % 

Fo rso kt minska pa  na t-
tiden, men ej lyckats % 

Sover vardagar under 8h % 

Ro ker dagligen % 

Ro r pa  sig minst 1h per dag % 

Snusar dagligen % 

Reja lt berusad minst 1 
ga ng per ma nad % 

Pro vat olagliga droger a t-
minstone en ga ng % 

Nykter % 
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Specialundervisningen har under la sa ret fort-

satt att sto dja elever med ma nga olika slag av 

sto dbehov. La sa rets tema “En va lma ende, 

ha llbar och va rdeskapande skola” har genom-

syrat arbetet och satt fokus pa  de omra den 

som a r centrala fo r specialundervisningen. Vi 

har stra vat efter varierade arbetssa tt och en 

a ndama lsenlig fo rdelning av resurserna. Fo-

kusomra den i undervisningen oberoende av 

a mne har varit differentiering och ett spra k-

utvecklande arbetssa tt. Som en variant av 

differentiering har vi under la sa ret arbetat 

fram rutiner fo r studier enligt individuell stu-

dietakt fo r att kunna erbjuda eleverna indi-

vidanpassad undervisning pa  ra tt niva . Fo r 

elever med ho g fra nvaro har vi a ven kunnat 

erbjuda sto d i form av undervisning utga ende 

fra n sa rskilt prioriterade omra den. I va rt ar-

bete har stor vikt lagts vid att sto da och hja lpa 

eleverna att bli medvetna om sitt la rande 

samt att sja lva hitta en aktiv och sja lvregle-

rande roll i sin kunskaps- och fa rdighetsut-

veckling.    

Va ra fokusomra den GRIT, kultur- och spra k-

medvetenhet samt fra mjandet av skolna rvaro 

har genomsyrat den specialpedagogiska verk-

samheten under la sa ret. Å se Fagerlund har 

inspirerat eleverna i a k 5–9 att bibeha lla samt 

a terero vra sin lust till la rande samt la ra sig 

va rdera arbetsinsats snarare a n resultat. År-

betet enligt Handlingsplan fo r ingripande i 

skolfra nvaro har prioriterats fo r elever med 

ho g skolfra nvaro, da r tidiga insatser a r no d-

va ndiga. 

Jenny Norrga rd, Ånna Norrback och Susann 

Kalander har fungerat som specialla rare i a k 1

–6 och Sofia Mietala och Lena Grahn-

So derstro m i a k 7–9. Tack vare extern finan-

siering kunde Sara Johansson ansta llas som 

specialla rare med en arbetstid pa  50 % under 

perioden 25.10.2021-4.6.2022 i a k 7–9.  

S2-spra ksto d en timme i veckan har erbjudits 

elever med annat modersma l a n svenska. Sto -

det har getts av Susann Kalander (a k 1–2), 

Sara Johansson (a k 3) och Ånna Norrback (a k 

4). Johanna Hedstro m och Jenny Norrga rd har 

ansvarat fo r S2-undervisningen av a k 5–6. 

Specialla rarna har under la sa ret deltagit i 

personalutbildningen inom OPPI-projektet 

kring inklusion och en gemensam skola fo r 

alla. Ett led i detta arbete a r att ba ttre lyckas 

med att inkludera va rdnadshavare med an-

nan spra klig och kulturell bakgrund i skolans 

verksamhet. Pa  a k 7–9 har vi administrerat 

och deltagit i nationella (ILS 2 – Niilo Ma kis 

uppfo ljning av finlandssvenska elevers la s- 

skriv- och bena mningsfa rdigheter) testningar. 

I a k 1–6 har Samra Becic, Ånna-Karin Berg, 

Joacim Bertlin, Evgenia Bos, Matilda Bystro m, 

Johanna Hedstro m, William Holm 

(civiltja nstgo rare), Ivar Malm, Ånn-Helen 

Omars, Ånn-Helen Revahl, Carolina Svartsjo  

och Joakim Welroos fungerat som elevassis-

tenter. I a k 7–9 har Maria Lagstro m fortsatt 

arbetet som elevassistent. Fra n och med okto-

ber 2021 har Kim Martin fungerat som assis-

tent i a k 7–9. La xla sningen i a k 7–9 har sko tts 

av Joakim Welroos, Ivar Malm och William 

Holm. Lovisa Till har fungerat som skolcoach i 

a k 5–9. 

 

SPECIALUNDERVISNINGEN  I  ÅK 1-9 

En drake flyger bäst i motvind. Inom specialunder-

visningen vill vi lyfta eleverna och ge dem verktyg 

och stöd att möta motvindar i skolvardagen. 
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SPEC 1–9 Praktikstuderande. En annan drake på besök under S3-praktiken 2022. Foto: Susann Kalander 
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KiVa Skola a r ett a tga rdsprogram mot mobb-

ning. Med hja lp av programmet vill vi minska 

och fo rebygga fo rekomsten av mobbning i va r 

skola. Varje a r presenteras KiVa Skola-

programmet fo r eleverna i ba de a rskurs 1–6 

och a rskurs 7–9. La rarna har informerats om  

KiVa-teamets verksamhet under la rarmo ten 

och va rdnadshavarna har informerats under 

ho stens fo ra ldramo ten. I a k 1–6 har vi va nele-

ver bland eleverna i de a ldre a rskurserna, 

vars uppgift a r att hja lpa KiVa-teamet i deras 

jobb. Va neleverna tra ffas ett par ga nger under 

terminen. I a r har teamet i a k 1–6 besta tt av 

Minna Rimpila , Martina Wilhelms och Henrik 

Friberg och i a k 7–9 av Sandra Bernas, Jennie 

Barck, Joel Storga rd och Pontus Sa rs. 

KiVa-teamets huvudsakliga uppgift a r att ut-

reda eventuella mobbningsfall. 

KiVa-teamet har fo ljt pro-

grammets riktlinjer fo r 

hur det specifika 

utredningsarbetet 

med enskilda 

mobbningsfall 

skall sko tas. 

Teamet 

inom 1–6 

har ocksa  

samman-

kallat 

va nelever-

na na gra 

ga nger un-

der la sa ret 

fo r att disku-

tera skolvarda-

gen. Under mo tena 

har va neleverna upp-

lyst KiVa-teamet kring 

eventuella konflikter som 

har uppsta tt i deras klass eller 

bra k och tjafs mellan skolkompisar under 

rasterna. KiVa-teamet ansvarar a ven fo r den 

a rliga KiVa- kartla ggningen som go rs i klas-

serna i mars ma nad. 

Inom KiVa-skolaprogrammet finns det fa rdiga 

lektionspaket som eleverna i a k f-6 har  

jobbat med under lektionstid med sina klass-

la rare. I a k 7–9 a r det fra mst  

klassfo resta ndarna som har jobbat med KiVa-

skolamaterialet i sina klasser. Lektionerna  

har inneha llit diskussioner, grupparbeten, 

kortfilmer om mobbning samt va rderings- 

och rollspelso vningar. Å ven flera a mnesla rare 

jobbar kring fra gor som sto der KiVa-teamets  

arbete. Det kan ga lla t.ex.  gruppdynamik, 

ka nslor, kommunikation och sja lvka nsla. Det  

centrala ma let med arbetet pa  klassniva  a r att 

pa verka eleverna sa  att de i sta llet fo r  

att sto da mobbaren sta ller sig pa  den utsattes 

sida och visar att de inte godka nner  

mobbning.  

Aktuellt under läsåret 

I samband med att 

resultaten i THL:s 

underso kning 

Ha lsa i skolan 

publicera-

des, lyftes 

fra gan om 

fo re-

komsten 

av 

mobb-

ning 

bland 

skolans 

elever, 

och resul-

taten disku-

terades under 

olika la rarmo ten 

pa  va ren. Vi konsta-

terade att det finns 

behov av kontinuerlig fort-

bildning och kollegial samsyn fo r att 

fo rebygga och ingripa mot mobbning och tra-

kasserier i skolvardagen. 

 

KIVA SKOLA 
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Första skoldagen. 

Spännande för fler än 

en. Foto: EBK 
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Åk 1-6 

Klasserna i 1–6 har demokratiskt valt en elev 

som representerat den egna klassen i elevka -

rens styrelse. Syftet med elevka rsverksamhe-

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

veckla den egna skolan. Representanten har 

framfo rt den egna klassens a sikter och disku-

terat i klassen aktuella a renden som behand-

lats i elevka ren. Under la sa ret 2020–2021 har 

elevka ren arbetat med bland annat fo ljande: 

Ått fra mja en positiv verksamhetskultur 

Deltagit i matmo ten 

Hungerdagsinsamlingen 

Timplanen och lekoteket 

Styrelsen har fungerat som en la nk mellan 

fo ra ldrafo reningen och elevka ren 

Styrelsen har sammankommit ungefa r 3 

ga nger per termin. 

1a Eeva-Kaisla Vuohijoki, Nelson Vuoren-

maa-Buck (Eva Hamish, Noelia Nordlund) 

1c Teddy Nyberg (Ellis Bozgeyik) 

1-2b Elliot Granlund (Elna West) 

1-2En Ådele Gro nroos (Linnea Still) 

2a Oskar Moberg, Lykke Ekman (Åme lie 

Ka ma ra  Max Pakka) 

3a Sara Kronqvist, Linh Tran (Ylva-Li 

Back) 

3-4b  Ådrian Åntell (Isabel Rimpila ) 

3-4En Maria Åndersen 

4a Saga Seikkula (Rebecka O sterga rd) 

4c Mila Westermark 

5a Molly Carlsson 

5c Leo Stenbacka (Nea Hokkanen) 

5-6b Matilda Mattson (Emil Årvola Ellie 

Ålin)  

5-6En Ella Gassner (Della Hintermeyer) 

6a Casper Filppula 

6c Jimmy Nguyen 

Som handledande la rare fo r 1-6 fungerade 

Fred Holmsten. 

 

ELEVKÅRSSTYRELSERNA 

Elevkårsstyrelsen i åk 1-

6. Foto: Fred Holmsten 
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Va rldscancerdagen uppma rksammades ge-

nom att eleverna uppmanades kla  sig i na gon-

ting rosa och elevka rsstyrelsen delade ut rosa 

munskydd dagen till a ra. Eleverna samlade 

samtidigt in frivilliga ekonomiska bidrag som 

donerades till avdelningen fo r cancer och 

blodsjukdomar i Vasa.  

Elevka rsstyrelsen har representanter i sko-

lans direktion, Kajsa West a r ordinarie med-

lem och Valencia Martinez Kenneth a r ersa t-

tare. Direktionen tillsatte en arbetsgrupp som 

funderade o ver hur vi ska dela ut stipendier i 

framtiden. I den arbetsgruppen ingick Ådele 

Widell och Elvira Svedman.  

Elevka rsstyrelsen har funderat pa  resultatet 

fra n THL:s ha lsa i skolan underso kning samt 

fo rsto relsen som skett i skolan pa  grund av 

TikTok-utmaningar.  

Elevka rsstyrelsen har en representant i  Ung-

domsfullma ktige, Netanel Hong. 

  

Stina Åhlmark 

Elevka rsstyrelsens handledande la rare 

 

Åk 7-9 

7a Max Marius Humberset, Luciano Molesini 

7b Lotta Granqvist, Ågnes Klockars 

7c Ewan Simons, Elizabeth Borgma stars 

8a Emilia Pajukangas, Åna Stenman 

8b Lara Hussein, Hanna Illman 

8c Åsta Sharma, Netanel Hong 

9a Tim Hagstro m, Nataniel Bjo rkholm 

9b Oskar Teir, Valter Klockars 

9c Ådele Widell (ordf), Elvira Svedman (vice 

ordf) 

 

Å rets elevka rsstyrelse har detta la sa r haft 

mo ten en till tva  ga nger per ma nad. Styrel-

sens ordfo rande Ådele Widell har lett mo tena 

ibland pa  distans, ibland i en slags hybrid-

va rld och ibland pa  plats i samma utrymme. 

Vi har fa tt vara flexibla.  

Tva  styrelsemedlemmar deltog i Finlands 

Svenska Skolungdomsfo rbunds Toppmo te i 

Tammerfors 3-5.12.2021. 

Styrelsen har ordnat innebandyturnering i 

vanlig ordning men turneringen ordnades 

a rskursvis ista llet fo r att alla klasser spelade 

mot varandra. Det var en bra kompromiss. 

Innebandyturneringen a r en viktig tradition i 

va r skola. Den sta rker ”skolandan”. 
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tyngddjur till skolans bibliotek.  Å ven detta a r 

skedde besta llningen av den traditionella O vis

-hupparen i samarbete med elevka ren. I sam-

band med julfesten kunde fo ra ldrafo reningen 

ordna glo ggmys fo r fo ra ldrar och barn ute pa  

skolga rden, ett mycket va lbeso kt och lyckat 

evenemang. 

Pa  va ndagen uppmuntrade fo ra ldrafo rening-

en alla elever att tillsammans skapa ett va n-

skapstra d som sattes upp i skolans matsal. I 

maj hade fo ra ldrafo reningen gla djen att a ntli-

gen fa  ordna disco pa  skolan fo r a k 1-4. Fo re-

ningen medverkade a ven pa  o ppethus-dagen i 

maj samt bidrog med en extra buss till Stafett-

karnevalen som mo jligjorde att fler elever fick 

vara med. 

/Ånna 

FÖRÄLDRAFÖRENINGARNA 

Årskus 1-6 

Fo ra ldrafo reningen vid Vasa O vningsskolas 

la gstadium r.f har som syfte att fra mja sam-

arbetet mellan hem och skola, fo ra ldrar och 

la rare samt att sto da elevernas fritidssyssel-

sa ttning. Detta go rs genom olika evene-

mang, klubbar och info rskaffningar. 

Å ven detta verksamhetsa r pra glades delvis 

av coronarestriktioner sa  fo ra ldrafo rening-

en ordnade verksamhet i ma n av mo jlighet. 

Under ho sten 2021 ordnades en online fo re-

la sning med Linda Mannila om hur det a r att 

vara fo ra lder i en digital tid. Fo ra ldrafo re-

ningen sporrade elevernas la sning genom 

att fortsa tta erbjuda a k 4-6 tillga ng till eb-

ban.fi och bidra med la skompisar, i form av 

Glöggmys för föräldrar och 

barn ute på skolgården. 

Foto: EBK 
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Årskurs  7-9  

Hem och skola fo r 7-9 har som ma l att aktivt 

arbeta fo r ett gott samarbete mellan hemmen 

och skolan. Vi vill fra mja en fungerande dialog 

och skapa ett aktivt na tverk da r fo ra ldrarna 

spelar en viktig roll, ba de i kontakten till sko-

lan och till andra fo ra ldrar. 

La sa ret 2021-2022 satsade fo reningen pa  att 

sto dja fo rbundet fo r Hem och skolas temaa r 

Fokus ma  bra. Styrelsemedlemmar har delta-

git i olika utbildningar och tra ffar som fo rbun-

det ordnat, pa  va r Facebooksida ha vi lyft fo r-

bundets olika inla gg och a ven marknadsfo rt 

de online evenemang som fo rbundet ordnat 

sa  att alla va ra medlemmar kunnat ta del av 

dem. Vi hoppas att vi na sta la sa r kan ordna 

egna evenemang pa  temat da r vi alla kan tra f-

fas pa  riktigt efter flera a r pa  distans.  

Hem och skola dagen den 24.9 firades med 

tur pa  va ra vackra vandringsleder, sjuorna 

gick runt Molntra sket, a ttorna gick runt 

Iskmo-Jungsund vandringsled och niorna gick 

runt Petsmo vandringsled. Efter en fin vand-

ring grillades korv och marshmallows, flera 

fo ra ldrar deltog och fo reningen bjo d pa  

marshmallows. 

Fo r att uppma rksamma va ra duktiga elever 

som ka mpar pa  trots de utmaningar som 

kommer med pan-

demin bjo d vi i fo r-

eningen dem pa  

bullar pa  va n-

dagen. 

Fo reningen sto der 

aktivt elevka ren 

och skolans 

va nelevsverksam-

het. Bland annat 

genom att ge eko-

nomiska bidrag 

men a ven i kon-

kreta former som 

exempelvis olika 

typer av klubbar. 

Å ven om va ra barn 

ga r i ho gstadiet och 

bo rjar bli stora a r 

det viktigt att fo r-

a ldrarna a r med 

och engagerar sig i 

deras skolga ng. 

Tillsammans kan vi 

skapa den guldkant 

som ger extra 

gla dje i skolvarda-

gen. 

 

Korvgrillning vid  

Petsmo vandrings-

led. Foto. EBK 
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Sedan ett antal a r tillbaka a r va rt skolbiblio-

tek ihopkopplat med Vasa stadsbibliotek, 

men i en sluten enhet. I och med att vi ha r i 

VO S a r anslutna till stadsbiblioteket, sa  go rs 

alla bokla n med ett och samma biblioteks-

kort. 

Biblioteket a r bemannat alla skoldagar. Un-

der la sa ret har eleverna i a k 1-6 regel-

bundna bibliotekstider med bokla n och la s-

mys i la slandet. Å k 7-9 har beso kt Biblican 

vid behov. 

Biblioteksgruppen har under la sa ret fortsatt 

med att utveckla va rt skolbibliotek. 

Under la sa ret har tva  temaveckor ga tt av 

stapeln. I november 2021 med temat ”Harry 

Potter och andra magiska figurer” och se-

dan i april 2022 ”La sgla djevecka” med bl a 

beso k av la sambassado r Åmanda Åudas-

Kass. 

Ho stlov blev la slov under sloganen ”Å r du 

utan att go ra  - la s en bok”.   

Bokbesta ndet fo rnyas kontinuerligt och 

gamla bo cker avskrivs. 

Va rt skolbibliotek finns ocksa  pa  instagram 

under #vosbiblican. 

 

Biblioteksgruppen 

genom Helena Svarvar 

 

SKOLBIBLIOTEKET BIBLICAN 

Läshunden testar brillorna.  

Foto: Helena Svarvar 

Läskoncentration.  

Foto: Helena Svarvar 
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Uppskattat besök av läsambassadör 

Amanda  Audas-Kass under läsglädje-

veckan i april 2022. Foto: Helena Svarvar 

Utebibban gjorde 

succé. Foto: Helena 

Svarvar 
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Skolans klubbverksamhet som arrangeras 

utanfo r lektionstid pa  eftermiddagar a r en 

uppskattad verksamhet. Verksamheten sto -

der barnens och de ungas delaktighet. Elever-

na fa r bekanta sig med nya fritidssysselsa tt-

ningar som fo rhoppningsvis skapar intresse 

fo r meningsfulla aktiviteter pa  fritiden. 

Fo r klubbverksamheten so ker skolan a rligen 

finansiering fra n fra mst Utbildningsstyrelsen. 

Nytt fo r i a r a r va rt samarbete med Vasa stad 

kring klubbarna enligt Finlandsmodellen. Fin-

landsmodellens huvudsakliga ma l a r att o ka 

barns och ungas va lma ende. Syftet a r att det 

ska vara mo jligt fo r alla barn och unga att i 

samband med skoldagen ha en hobby som de 

tycker om och som a r avgiftsfri. 

Å ven under detta la sa r har det funnits utma-

ningar med att ordna klubbverksamheten da  

pandemin tvingat oss att ha lla pauser och att 

bilda elevgrupper pa  ett pandemisa kert sa tt. 

Exempel pa  klubbar under la sa ret har varit en 

finskaklubb fo r eleverna i a rskurserna 1-2, 

matlagningsklubbar, tyskaklubb, bollklubb, 

problemlo sning och poesi. I a r har vi kunnat 

erbjuda 3D-printning och kla ttring som nya 

klubbar. De nya klubbarna har haft ma nga 

deltagare. 

Ma nga av va ra ansta llda i personalen ansva-

rar fo r klubbverksamheten men vi har ocksa  

haft mo jlighet att engagera experter utanfo r 

skolan. 

KLUBBAR  

Full aktivitet i klubbarna 3D-printning och klätt-

ring. Foto: EBK 

Mellanmålsklubb för åk 3-4. Foto: Joakim Welroos 
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Klubben ”Mekaniska experiment med 

lego”. Foto: Joacim Bertlin 
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STAFETTKARNEVALEN 2022 

Efter tva  a r med insta llda stafettkarnevaler a terva nde karnevalen 20-21.5.2022 till Stadion i 

Helsingfors. Gla djen var stor bland alla som deltog. 

8 x 50m mixed, guld 

Linn Latvala 

Mio Hansen 

Naomi Englund 

Adrian Helsing 

Esmeralda Vuorenmaa

-Buck 

Lenny Holmsten 

Lily Kronqvist 

Richard Baseme 

 

12 x 80m mixed, guld 

Casper Filppula  

Isabella Envik 

Richard Baseme 

Arlene Baseme 

Eddie Wallin 

Vanja Gädda 

Carsten Mutiganda 

Isabella Hudd 

Simon Haslecker 

Arlette Baseme 

Janec Lagström 

Matilda Finneman 

 

5 x 80m, silver 

Eddie Wallin 

Carsten Mutiganda 

Nelson Lundberg 

Casper Filppula 

Janec Lagström 

 

5 x 80m flickor, brons 

Matilda Finneman 

Arlene Baseme 

Isabella Hudd 

Vanja Gädda 

Isabella Envik 

Foto: Jan Alin. 
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Hejarklacken åk 7-9. Foto: Julia Carlsson 



 

82 

FCLab.fi-projektet (Future Classroom Lab 

Finland) a r ett unikt na tverk med akto rer fra n 

alla Finlands o vningsskolor. FCLab.fi-

na tverket a r en del av European Schoolnet 

som fra mjar anva ndningen av undervisnings-

teknik och utvecklar ny pedagogisk praxis. 

Na tverket anordnar regionala och nationella 

utbildningar om utveckling och utformning av 

la rmiljo er, ny teknik, programmering, maker-

aktiviteter etc. Dessutom bedriver na tverket 

affa rssamarbete och deltar i olika seminarier 

och evenemang inom omra det hemma och 

utomlands.  

Kasper Hiltunen och Lars Broman represente-

rar projektet vid Vasa o vningsskola. Nedan 

na gra plock ur verksamheten under la sa ret:  

Under la sa ret hade na tverket ett samarbete 

med det amerikanska robotikfo retaget 

Sphero. Fem o vningsskolor, bland dem Vasa 

o vningsskola, fick en uppsa ttning program-

merbara robotar av modellen INDI som vi 

sedan utva rderade tillsammans med undervi-

sande la rare och elever i a k 1–2. I va rt samar-

bete ingick ocksa  att o versa tta och sak-

granska en la rarhandledning om INDI. Tan-

ken med la rarhandledningen a r att la rare i 

Finland och Sverige la tt ska kunna ta in INDI-

robotarna i sin undervisning. 

Na tverket har haft regelbundna tra ffar via 

Zoom men vi har ocksa  haft mo jlighet att 

ordna fyra fysiska tra ffar under la sa ret i 

Helsingfors, Vasa, Tallinn och Joensuu. Det a r 

oerho rt va rdefullt att fa  na tverka med kolle-

ger fra n andra o vningsskolor och fa  en insyn i 

deras verksamhet.  

Inom projektet skrev vi ocksa  en artikel till 

o vningsskolornas gemensamma eNorssi-

tidskrift. https://enorssi.fi/oppimis-ja-

toimintaymparistojen-kehittaminen-

harjoittelukouluissa-iii/ I artikeln tas fasta pa  

kopplingen mellan making och slo jd. Det finns 

tydliga likheter mellan hur la roa mnet slo jd 

FCLab.fi - LEARNING LAB VASA  

FCLab  möte i Helsingfors. Foto: Kasper Hiltunen 
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beskrivs i de nationella la roplansgrunderna 

och den verksamhet som beskrivs som ma-

king. Da rfo r ka nns det i va rt sammanhang 

rimligt att diskussionen om making i skolan 

kopplas ihop med utvecklandet av slo jda m-

net. Årtikeln belyser, genom fem praktiska 

exempel, hur eleverna i a rskurs 3-9 vid Vasa 

o vningsskola genom olika a terkommande 

slo jdprojekt fa r bekanta sig med och tilla mpa 

teknik sa som 3D-printning, laserska rning, 

robotik, programmering och elektronik. I ex-

emplen anva nder vi en fyrfa ltsmatris fo r att 

strukturera la rarens och elevens tankepro-

cess genom att synliggo ra de kunskaper, fa r-

digheter och fostrande ma l som de enskilda 

projekten innefattar. Årtikeln publiceras i 

samband med eNorssis va rdagar i slutet av 

april.  

I samband med att skolans elektroniksal 

skulle renoveras till ett gym, blev vi tvungna 

att komprimera slo jdens la rmiljo er samt 

ta nka om funktionerna i skolans slo jdsalar. 

Tack vare FCLab-projektet kunde vi bolla 

ide er med de andra i na tverket samt reser-

vera arbetstid fo r att flytta material och ma-

skiner.   

La s mer om pa  projektet pa  www.fclab.fi/

vaasa 

Elevagentverksamheten som startades fo r 

na gra a r sedan som ett projekt finansierat av 

utbildningsstyrelsen, tog slut sommaren 

2021. Fo r att inte en inarbetad verksamhet 

skulle ta slut fortsatte vi med den under 

FCLab. 

Å ven i a r sta llde covid-19 till det fo r att kunna 

ordna gemensamma tra ffar fo r elevagenterna. 

Under ho stterminen ho ll vi na gra da r de be-

kantade sig med vissa mobilapplikationer.  

Under ett mo te med IT-gruppen grubblade vi 

pa  vad vi kunde go ra med va ra gamla la splat-

tor som fungerade men som hade sa  pass lite 

minne att de inte hade plats med applikation-

er som beho vdes fo r undervisningen. Det fo -

reslogs att vi kunde donera na gra la splattor 

till ett a ldreboende. Efter att vi fick klartecken 

fra n boendet, traskade jag, Lars, med tre elev-

agenter fo r att ge la splattorna. Fo rutom re-

presentanter fo r a ldreboendet fanns ocksa  

tva  seniorer som tog emot oss. Vasabladet var 

pa  plats fo r att dokumentera tillfa llet fo r en 

artikel. 

Elevagenterna överräcker läsplattorna 

till Fylgia. Foto: Lars Broman 
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Handboken Mofi-stigen a r ett resultat av 

forsknings- och utvecklings-projektet Mofi 

2.0, med ma let att utveckla undervisningen i 

modersma lsinriktad finska (mofi) inom den 

grundla ggande utbildningen i svenskspra kiga 

skolor i Finland. Projektet genomfo rdes 2018

–2021 som ett samarbete mellan fakulteten 

fo r pedagogik och va lfa rdsstudier vid Å bo 

Åkademi, Vasa o vningsskola och Enheten fo r 

den svenskspra kiga verksamheten vid Utbild-

ningsstyrelsen. Som grund fo r projektet var 

kartla ggningen av undervisningen i finska i de 

svenskspra kiga skolorna som utfo rdes av En-

heten fo r den svenskspra kiga verksamheten 

vid Utbildningsstyrelsen va ren 2018.   

Handboken riktar sig i fo rsta hand till klassla -

rare som undervisar i mofi i a rskurserna 1–6 

och a mnesla rare i finska i a rskurserna 7–9.  

Handboken inneha ller forskningsbaserade 

texter och fo rslag pa  undervisningshelheter 

som sto d och inspiration fo r mofi-

undervisningen. Omra den som a mneso vergri-

pande arbete, differentierad undervisning och 

MOFI-STIGEN 

En handbok för mofi-lärare i 1-9 

Annika Lassus och Åsa Löf fortbildar. Foto: Ida Rebers 
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ma ngsidig bedo mning kan ge sto d till fler la -

rare a n mofi-la rarna. Fo rhoppningen a r ocksa  

att utbildningsanordnare tack vare handbo-

ken tydligare kan identifiera mo jligheter till 

kontinuerliga satsningar fo r att sto dja ut-

vecklingen av mofi-undervisningen pa  bred 

front.  

La nk till Mofi-stigen - En handbok fo r mofi-

la rare i 1–9  

https://research.abo.fi/en/publications/mofi

-stigen-en-handbok-f%C3%B6r-mofi-l%C3%

Å4rare-i-1-9  

 

Kompetensutvecklingen ”Reppu selka a n ja 

menoksi – mofi-polku kutsuu!” arrangerades 

som ett samarbete mellan Å bo Åkademi och 

Vasa o vningsskola va ren 2022.  Ånnika Lassus 

och Å sa Lo f fungerade som huvudplanerare 

och – fortbildare fo r ett fyrtiotal mofi-la rare 1

-9 fra n Svenskfinland som deltog i kompe-

tensutvecklingen. Inneha llet tog avstamp i 

Mofi-stigen – En handbok fo r mofi-la rare i 1–

9 och kompetensutvecklingen inneho ll inla gg 

av sakkunniga, kollegiala kompetensho jande 

diskussioner och ma ngsidiga uppgifter. Te-

man som bero rdes under kompetensutveckl-

ingen var:  

+ Litteratur i mofi-undervisningen    

+ Multilitteracitet; la s- och skrivstrategier 

med fokus pa  kunskapsspra k    

+ Byggstenar fo r ma lbaserad mofi-under-

visning    

+ Differentierad undervisning fo r o kad delak-

tighet    

+ Å mneso vergripande undervisning fo r ett 

sta rkt kunskapsspra k    

+ Ma ngsidig och aktiverande bedo mning av 

elevers la rande och kunnande     

 

Syftet var att va cka deltagarnas fortsatta in-

tresse fo r den egen kompetensutvecklingen 

inom mofi och ge mo jligheter fo r vidare na t-

verkande samt att ge en sto rre beredskap att 

planera och genomfo ra mofi-undervisning 

med ma ngsidig bedo mning av elevers la rande 

och kunnande.  

Va r fo rhoppning a r att vi lyckas bidra med en 

o kad fo rsta else av och medvetenhet om vilka 

skillnaderna a r mellan undervisningen i mofi 

och finska med ha nsyn till ma l, inneha ll och 

kunskapskrav och att la rokursen i mofi ut-

tryckligen a r a mnad fo r elever med tva spra -

kig bakgrund, som i tidig a lder kommit i kon-

takt med den finska kulturen.  

 

Ånnika Lassus och Å sa Lo f  
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Syftet med projektet a r att utarbeta en ha llbar 

verksamhet fo r utvecklande av elevernas me-

diela skunnighet och undervisningspersona-

lens beredskap att undervisa i mediela skun-

nighet. Projektet finansieras av Svenska Kul-

turfonden. 

Inom projektet har elevernas medla skunnig-

het kartlagts i samtliga a rskurser. Utga ende 

fra n kartla ggningarna och la rarnas reflektio-

ner kring behov och sto d har projektgruppen 

arbetet fram la randema l fo r respektive a rs-

kurshelhet samt kopplat relevanta resurser 

till detta. Detta resurspaket hittas pa  so-

mesmart.abo.fi. 

Fo r att skydda barn och unga pa  internet och i 

sociala medier har projektet a ven utvecklat 

en app, ”Elevapp”. Åppen ska fungera som 

sto d i utmanande situationer som eleverna 

kan uppleva pa  na tet och i sociala medier 

samt hja lpa dem att med la g tro skel ta kon-

takt med elevva rdsteamet. 

Under detta la sa r har eleverna och la rarna 

jobbat kontinuerligt med att implementera 

nya metoder fo r att uppna  la randema len fo r 

en o kad mediela skunnighet. Årbetet i hela 

grundla ggande utbildningen startade med en 

”Uppstartvecka”pa  ho sten, v.41.  

Uppstartveckan ordnades a ven i samarbete 

med samarbetsparter som Folkha lsan, Vasa 

stadsbibliotek, Luckan och polisen. 

Fo ra ldrafo reningen ordnade a ven en fo rela s-

ning fo r fo ra ldrar kring temat samt piloterade 

klassvisa diskussionsmo ten kring temat med 

sto d av Folkha lsan. 

Elevappen har introducerats i a k 7-9 i alla 

klasser. 

Under va ren 2022 har arbetsgruppen utva r-

derat och reviderat la randema len samt de 

befintliga resurserna i resurspaketet so-

mesmart.abo.fi. Årbetsgruppen a r ocksa  pa  

god va g med att utarbeta planscher fo r me-

diela skunnighetens la randema l som ska fin-

nas synliga fo r eleverna.  

Årbetet fortsa tter under na sta la sa r da  

Svenska Kulturfonden beviljade tilla ggsfinan-

siering fo r projektet. Stort TÅCK fo r det! 

MEDLÄS 
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Ovan: elevarbete under #Somesmart-uppstartveckan. Nedan: elever som jobbar under #Somesmart-

uppstartveckan. Foto: Anna Wulff 
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Utbildningsstyrelsens na tverk fo r skolut-

veckling a r ett samarbetsna tverk fo r skolor 

inom den grundla ggande utbildningen. Tan-

ken a r att na tverket ska fungera som fo re-

ga ngare i utvecklingen av utbildningen. En 

innovativ fo rso ks- och utvecklingsverksamhet 

a r en central del i samarbetsna tverket. I det 

tva spra kiga na tverket deltar skolor fra n olika 

delar av Finland. I na tverket inga r skolor med 

a rskurserna 1 - 6, skolor med a rskurserna 7 - 

9 och enhetsskolor. Till na tverket ho r fo r till-

fa llet cirka 150 skolor fra n 50 kommuner. 

Under la sa ret har fortbildning ordnats som 

webbinarier. Under ho sten 2021 ordnades tre 

webbinarier pa  finska, men som vanligt 

kunde man delta i diskussionerna pa  svenska. 

Webbinarierna genomfo rdes i Teams och var 

ungefa r en timme la nga. Under Fyren-

webbinariet 5.5.2022 behandlades lagfo ra nd-

ringen i lagen om grundla ggande utbildning 

163/2022 och vilka fo ra ndringar de fo ranle-

der i Grunderna fo r la roplanen fo r den grund-

la ggande utbildningen och de lokala la ropla-

nerna (ka lla UBS). 

Vasa o vningsskola har deltagit i Fyren-

na tverket i ma nga a r. I skolan finns en aktiv 

arbetsgrupp med uppdrag att driva skolut-

veckling utifra n la roplanen. Under detta la sa r 

har arbetsgruppen reviderat ”Plan fo r bedo m-

ning av elevens la rande och kunnande”. Rek-

torerna har ocksa  deltagit i webbinarierna. 

 

FYREN – NÄTVERKET FÖR SKOL-

UTVECKLING 
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ÅK 1-6 
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NYBÖRJARNA ÅK 1-2 

detta la sa r pra glats av koronapandemin och 

medfo ljande restriktioner har vi a nda  haft 

mo jlighet att genomfo ra sa va l en gemensam 

friidrottsdag pa  Karlsplan som en internation-

ell pysseldag som planerades av va ra ut-

la ndska studeranden. Vinterva dret har dessu-

tom varit pa  va r sida och alla klasser har hun-

nit sa va l skida som skrinna. 

Inom nybo rjarenheten har vi i a r varit 116 

elever fo rdelade pa  5 klasser. En del klasser 

samarbetar kring utedagar och i klasserna 1a 

och 2a jobbar man utga ende fra n tva la rar-

skap. Inom enheten har vi jobbat med sto rre 

a mneso vergripande temahelheter. Ett av 

dessa teman var vatten och eleverna har 

bland annat fa tt underso ka vattnets olika 

egenskaper, la ra sig om vattnets kretslopp 

och bekantat sig med vattenlevande arter. 

Arbetet med vattentemat utmynnade i nybo r-

jarenhetens gemensamma utsta llning ”Va rt 

va rdefulla vatten”. A ven resten av skolan 

hade mo jlighet att ta del av utsta llningen. 

 

Vi vill att alla barn som ga r i va r skola ska fa  

en trygg och bra skolstart oavsett vad som 

pa ga r i samha llet. Inom nybo rjarenheten 

stra var vi efter att skapa en stabil grund fo r 

ett nyfiket, livsla ngt la rande. Da rfo r ligger 

fokus pa  att ge eleverna goda baskunskaper 

samtidigt som vi ocksa  lyfter fram elevernas 

va lma ende. La sa rstemat ”en va lma ende, 

ha llbar och va rdeskapande skola” har da r-

med naturligt genomsyrat va r verksamhet. 

Under la sa ret har nybo rjarna arbetat i 

ma nga olika la rmiljo er. Fo rutom klassrum-

men har vi ha llit till i skogar, parker och 

olika idrottsarenor samt digitala la rmiljo er. 

A ven i a r har eleverna fa tt mycket tra ning i 

digitala fa rdigheter och de a r vana vid att 

jobba pa  sina la rplattor med t.ex. Seesaw och 

Qnoddarna. Eleverna har ocksa  haft mo jlig-

het att ba de ga  pa  teater och beso ka olika 

utsta llningar, vilket varit va ldigt uppskattat.  

Vi pa  nybo rjarenheten tycker att det a r vik-

tigt att sta rka ka nslan av gemenskap bland 

de yngsta eleverna i skolan. Da rfo r va rdesa t-

ter vi klasso verskridande verksamhet till 

exempel i form av temadagar. Trots att ocksa  Friidrottsdag. Foto: Fred Holmsten 
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. 

Utedag. Foto: Fred Holmsten 

Culture day. Foto: Anna-Brita Slotte 

Vattenutställning. Foto: Linda Degerman 
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Eleverna i a rskurserna 3-4 har i a r fo rdelats 

pa  6 basgrupper. Sex la rare har guidat de 

cirka 120 eleverna genom skola ret. Tva  av 

la rarna har samundervisat.  Under la sa ret har 

alla elever i na got skede undervisats av alla 

teamets la rare bland annat i finska, gymnastik 

och fo r de flesta under onsdagskursen. 

Onsdagskursen, som inga r i elevernas vecko-

program under va rterminen, har i a r fokuse-

rat pa  musik, avslappning, uteaktiviteter, bild-

konst och huslig ekonomi.  

La sa ret inleddes med utfa rd till Bjo rko  fo r alla 

elever inom a k 3-4. Socialt samspel, integra-

tion med omgivningsla ra och skola i ro relse 

var na gra av utfa rdens delteman.  

Under la sa ret har vi sa rskilt ma nat om att ge 

eleverna delaktighet genom bland annat 

veckoplaner, diskussioner och kunnakartor. 

Att vara SOME-smarta pa  na tet har tra nats 

genomga ende ba de i arbetet inom skolan sa -

va l som i kontakt med personer utanfo r sko-

lan. Klasserna 3-4b och 3-4En fick sa rskilt 

PÅBYGGARNA ÅK 3-4 

Foto: Anna-Brita Slotte 

Efterlängtat be-

sök till Världs-

naturarvet. 

Foto: Anna-Brita 

Slotte 

Läsambassadör 

Amanda Audas-Kass på 

besök. Foto: Anna-Brita 

Slotte 
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En grupp elever gavs mo jligheten att delta i 

Ateneums kostnadsfria distansverkstad un-

der va rterminen. Distansverkstaden leddes 

av Erika Othman, a ven hon en av skolans 

tidigare elever. 

Anna-Brita Slotte 

omsa tta sina fa rdigheter i praktiken under 

sitt Nordplus projekt, da r de utfo rde uppgifter 

online tillsammans med elever fra n Grejs 

friskole i Danmark.  

Vi har haft bokprat med bibliotekarier online 

som Zoom-mo te och en del av eleverna har 

haft beso k av la sambassado ren Amanda Au-

das-Kass, som en ga ng varit elev vid Vasa o v-

ningsskola.  
Så glad är man då man får göra matteläxan. 

Foto: Haiju Silén 



 

94 

Skiddag vid Öjberget 

Efter en vacker och sno ig vinter kan vi kon-

statera att vi pa  skolan fa tt njuta av flera 

vackra dagar ute i spa ret. En av de dagarna 

var den 15 februari da  a k 3–4 a kte i va g pa  

den traditionella skiddagen vid O jberget. En 

fartfylld och rolig skiddag inleddes med att 

alla 127 elever packade sina skidor och ut-

rustningar i tva  bussar. Efter det bar det av 

mot O jberget. Trots att va dret varit vackert 

vintrigt i flera dagar, var det en sno ig dag just 

den dagen. Men som en av eleverna sade, ”det 

finns inga da liga va der, bara da liga kla der, sa  

vad go r nu lite sno ”. Eller hur? 

Under skiddagen fick eleverna va lja att delta i 

olika aktiviteter i form av terra ngskidning 

eller slalom/snowboard-a kning. Under fo r-

middagen blev det flera fartfyllda a k i back-

en, da r eleverna testade ba de terra ngbacken 

och de andra backarna. Mycket skratt ho rdes 

ba de i backen och i liften. De som a kte ter-

ra ngskidning orkade a ka flera varv i de olika 

spa ren, innan det blev dags fo r lunch. Skol-

ko ket hade skickat med en varm lunch som 

avnjo ts ba de vid grillplatsen och inomhus, 

da r de som ville hade mo jlighet att va rma 

sig. Efter lunchen som gav oss ny energi sta-

kade vi va ra sista varv i spa ret och a kte ett 

par sista a k i ba ttre va der. Da refter satte de 

synligt no jda och glada eleverna sig i bussar-

na, och skiddagen avslutades vid skolan. 

Foto: Julia Hurskainen 
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Foto: EBK 

Foto: EBK 
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Inom a rskursen 5–6 arbetar sex la rare och 

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

Valkeakari, 5-6b med Henrik Friberg, 5c med 

Jan Alin, 6a med Minna Rimpila , 6c med Kaj-

Ove Ahlmark och 5-6en med Linda Norr-

grann. 5a och 6a samarbetar som ”storklass” 

och kallar sig lekfullt Studio56. I enheten un-

dervisar a ven specialla rare Jenny Norrga rd.  

I enheten 5–6 a r ma let att jobba med en skol-

atmosfa r som a r o ppen, positiv och uppmunt-

rande utan att banta pa  varken krav eller 

struktur. Undervisningen ska bibeha lla och 

sta rka elevernas basfa rdigheter samt va cka 

nyfikenhet fo r kunskap och inla rning.  

Situationen som Corona-pandemin i bo rjan av 

la sa ret orsakade i skolvardagen pra glade alla 

ma rkbart. Fo r ba de la rare och elever blev det 

vardag att jobba ba de digitalt och i klass. Hy-

bridundervisningen har blivit ett besta ende 

begrepp och vi har varit flexibla att sadla om 

med kort varsel. A ven studerande har la rt sig 

att en la rarvardag inte a r na got de kan la sa 

om i en bok utan dagen formas enligt omsta n-

digheterna.  En la ttnad fo r alla var dock na r 

hybridundervisningen inte var ett ma ste 

la ngre och klassen fick a terga  till en normal 

skolvardag.  

GEMENSAMMA AKTIVITETER UNDER LA SA -

RET 

AUGUSTI 

Vi inledde la sa ret med 

en gemensam regnig 

utedag i ”Ba tparken”. 

Tanken med den a r-

liga dagen a r att ele-

verna ska umga s o ver 

klassgra nserna samt 

samarbeta och ro ra pa  

sig. Eleverna fa r ocksa  

chansen att bekanta 

sig med alla vuxna 

inom enheten.  

OKTOBER 

Fo rsta gemensamma 

MedLa s temat i enhe-

ten arrangerades. Eleverna fick jobba med 

”fake news” samt la ra sig vara ka llkritiska. De 

flesta beso kte stadsbiblioteket och tog del av 

ett ”escape room” a ventyr. Projektet resulte-

rade i filmer som eleverna gjorde med hja lp 

av green screen.  

NOVEMBER 

Under la sa ret har eleverna i a k 5–6 deltagit i 

Culture Days, som ordnades av utla ndska stu-

derande.  Eleverna cirkulerade till olika sta-

tioner fo r att ta del av traditioner i de olika 

la nderna, genom bl.a. bildkonst, bera ttelser, 

sa ng och lekar. La nder som representerades 

under la sa rets Culture Days: Ghana, Nigeria, 

Spanien, O sterrike, Schweiz, Tyskland, Sve-

rige, Norge, Island, Mexiko, Kina och Italien.  

DECEMBER 

Efter pandemipausen blev Lucia a ntligen av 

och eleverna i a k 5-6 utfo rde ett stra lande 

program som visades hela tre ga nger. A rets 

Lucia var Taica Wartiovaara.  

FEBRUARI 

Den 15.2 ordnades va ndagsskrinning pa  

Bra ndo planen. Eleverna skrinnade sa  ma nga 

varv som mo jligt fo r att samla till sig sponso-

rering. I a r lyckades eleverna samla ihop na st-

UPPFÖLJARNA ÅK 5-6 

Vändagsskrinning på Brändöpla-

nen. Foto: Jan Alin 
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an 2000e som donerades till de krigsdrab-

bade fra n Ukraina. I samband med o verra ck-

andet av pengarna beso kte Ro da Korset sko-

lan och bera ttade fo r eleverna pa  vilket sa tt 

de jobbar i krissituationer.  

MARS 

En fin utedag ordnades pa  O jberget. Endast 

glada miner pa tra ffades i spa ret och backen 

och eleverna njo t av den fria samvaron.  

APRIL 

Ro da Korset beso kte a k 5–6 och bera ttade om 

sin verksamhet. Eleverna o verra ckte pengar-

na som de samlat in under va ndagsskrinning-

en.  

MedLa s tema del 2 ordnades med inneha llet 

”Olika spra k i olika forum”. Eleverna la rde sig 

skillnader mellan chattspra k, talspra k och 

skriftspra k samt att fo rsta  vikten av att va lja 

ra tt. Ytterligare fick eleverna ta del av boken 

”Konspirationsteorier” som a r ett viktigt 

a mne i dagens vilda va rld da r desinformation 

sprids via sociala medier med rekordfart.  

Eleverna informerades om den kommande 

stafettkarnevalen som a ntligen ordnades i 

Helsingfors. Gla djen var stor och ma nga ivriga 

elever visade intresse fo r evenemanget.  

MAJ 

Alla elever i a rskurs 6 a kte pa  la gerskola till 

Piispala la rcenter. Under de tva  dagarna i 

Piispala fick eleverna pro va pa  aktiviteter 

som de kanske inte annars uto var i vardagen. 

Aktiviteterna var Green Care, curling, kla tt-

ring och smyckestillverkning.  

I maj ordnades ocksa  Talang som varit pa  

paus nu under coronatiden. Eleverna i klas-

serna 1–6 fick mo jlighet att visa sin talang. 

Det var bland annat dans, sa ng, instrument, 

trolleri och agility med ett husdjur. Fo rst ord-

nades en uttagning och sen fick 10 bidrag 

upptra da fo r hela skolan.  

La rarna i a k 5-6 genom Pia Valkeakari  

MedLäs. Foto: Jan Alin 



 

98 

Teaching and Learning (T-Learn)  program-

met vid A bo Akademi a r ett magisterprogram 

fo r utla ndska studerande med utla ndsk la rar-

beho righet. Under la sa ret har en grupp med T

-learn studerande genomfo rt sin fo rsta la rar-

praktik pa  ho stterminen och en annan grupp 

genomfo rt sin a ho rarpraktik pa  va rterminen.   

 

La sa ret 2021–2022 har 25 utbytesstuderande 

vid A A genomfo rt en la rarpraktik vid Vasa 

o vningsskola.  Tre utbytesstuderande genom-

fo rde tva  la rarpraktikperioder. Ba de a ho -

rande och egna lektioner inga r i praktikerna 

fo r utbytesstuderande.  

A rets utla ndska studerande kom fra n Ghana, 

Nigeria, Spanien, O sterrike, Schweiz, Tysk-

land, Sverige, Norge, Island, Mexiko, Austra-

lien, Japan, Korea, Brasilien, Kina, Belgien, 

Italien, Danmark/Polen, USA, Grekland, Iran 

och Filippinerna.  

Culture Days 

Under la sa ret har sex Culture Days anordnats 

i samarbete med sa va l utbytes- som T-Learn 

studerande.  Uto ver jul och pa sktraditioner 

har vi fa tt ta del av sa nger, danser, lekar, hant-

verk, bildkonst, matlagning och la rt oss om 

traditioner runtom va rlden. De flesta elever i 

a k 1–6 har fa tt delta a tminstone en ga ng i Cul-

ture Day under la sa ret.  

 

 

INTERNATIONELLA STUDERANDE 

Workshop med afrikanska trum-

mor. Foto: Anna-Brita Slotte 
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Ovan firas det kinesiska 

nyåret. Foto: Anna-

Brita Slotte 

Spanska studeranden 

framför karnevaldan-

ser från Spanien. 

Foto: Anna-Brita 

Slotte 
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La sa ret inleddes traditionellt med “Walk in 

the woods” runt Degertra sk. Dagen a r ett ex-

empel pa  hur enhetens elever samarbetar 

o ver klassgra nserna. Andra samarbetsformer 

a r t.ex. la sfadderverksamheten mellan a k 1–2 

och 5–6, Culture Days, temadagar, Christmas 

caroling mm. Ho stens fo ra ldramo te genom-

fo rdes via Zoom med respektive la rare samt 

en gemensam inbandad ha lsning fra n enhet-

en.  Engelska linjens la rare detta la sa r har 

varit Hillevi Honga-Oksanen, Anna-Brita 

Slotte och Linda Norrgrann.  

Inga gemensamma morgonsamlingar ordna-

des under la sa ret pa  grund av Covid-

restriktioner.  Av samma orsak utgick Christ-

mas caroling i december och det gemen-

samma temapartyt pa  va rterminen. Ista llet 

fo r Christmas caroling bandades na gra 

julsa nger med en ha lsning fra n enheten till 

fo ra ldrarna.  

La sandet har sta tt i fokus a ven detta la sa r. 

A rskurserna 5-6 fick ett gemensamt beso k av 

la sambassado ren Amanda Audas-Kass under 

vecka 13. Amanda, som varit en av de fo rsta 

eleverna pa  Engelska linjen, gjorde ocksa  ett 

la sambassado rsbeso k under vecka 15 hos 

eleverna i klass 3-4En. Det blev ett ka rt a ter-

seende fo r Anna-Brita, som varit Amandas 

fo rsta la rare vid Vasa o vningsskola. 

Klass 3-4En har fortsatt sitt samarbete med 

en va nklass i Gretna, Nebraska, USA. Eleverna 

har genomfo rt gemensamma litteraturpro-

jekt, regelbundet skrivit brev till varandra och 

delat filmklipp via na tet. Va nklassens la rare 

Megan Sughroue var utbytesstuderande vid 

Vasa o vningsskola fo r fyra a r sedan. Detta var 

tredje la sa ret som samarbete mellan la rare 

och elever genomfo rdes.  

3-4En har dessutom deltagit i ett Nord Plus 

projekt, Norden for alle. 

 

Hillevi Honga-Oksanen, Anna-Brita Slotte, 

Linda Norrgrann 

ENGELSKA LINJEN  

Foto: Anna-Brita Slotte 
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Utfärd till Världsnaturarvet. Foto: Anna-Brita Slotte 

Kodning med Spero bolt. Foto: Anna-Brita Slotte 
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Klasserna 3-4b och 3-4En har under la sa ret 

deltagit i ett Nordplusprojekt med temat Den 

grønne svan. Vi samarbetade med elever och 

la rare vid Grejs Friskole i Danmark. Samar-

betet inleddes med att la rarna tra ffades och 

drog upp riktlinjer fo r tre gemensamma 

eventdagar. Temat betonade bland annat mil-

jo aspekter vilket passar va l in pa  Vasa o v-

ningsskola som a r en UNESCO-skola. 

Innan samarbetet online inleddes med elever-

na, sjo ng och bandade va ra elever in Va rt land 

och under omgivningsla ralektionerna la rde vi 

oss a ven den danska nationalsa ngen. Filmer 

som presenterade va ra skolor bandades in 

med eleverna som presentato rer. Alla foton 

och filmer har delats pa  en intern plattform 

och har sa ledes endast varit synligt fo r delta-

gande klasser och la rare. 

Eleverna har tra ffats i sma  grupper online och 

talat danska respektive svenska med 

varandra. Info r julen presenterade vi va ra 

jultraditioner fo r varandra och la rde oss mer 

om varandras kulturer och spra k. Eleverna 

tillverkade och sa nde julkort a t varandra. 

Under va rterminen var va ra nationalfa glar i 

fokus; sa ngsvanen och kno lsvanen. Ha r inte-

grerades omgivningsla ra med modersma l och 

litteratur. Det forskades kring svanar, sam-

mansta lldes fakta och jobbades med matriser. 

Under den tredje eventdagen stod den nor-

diska svanenma rkningen i fokus. 

Inom detta projekt har SOME-smart pa  na tet 

lyfts fram ba de av oss och av den huvudan-

svariga planeringsgruppen i Danmark. 

La rarna har fortsatt sitt samarbete a ven efter 

att elevernas eventdagar avslutats. 

 

Gun-Britt Kull-West och Anna-Brita Slotte 

NORDPLUSPROJEKT Norden for Alle, 

Den grønne svan 
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Online samarbete mellan Finland och Danmark. Foto: Anna-Brita Slotte 
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“Ko r i skolan” a r ett samarbetsprojekt mellan 

Finlands svenska sa ng- och musikfo rbund 

(FSSMF), De Ungas Ko rfo rbund (DUNK), 

samt Hem och Skola (HoS). 

Onsdagen den 15 september hade ko ren sin 

allra fo rsta tra ff och o vning. 15-talet elever, 

mestadels fra n a k 3 - 4 deltog flitigt i o vning-

arna. I samband med skolans jullunch 

(14.12) framfo rde ko ren tre julsa nger i tva  

olika repriser. Pandemila get och utmaningen 

med att hitta en gemensam och passande 

eftermiddag fo r oss alla ledde till att vi tog 

omstart tisdagen den 12 april. Nu hoppas vi 

att projektet fortsa tter a ven na sta a r och att 

vi a ven da  kan samla intresserade sa ngare pa  

samma sa tt. Johnny Sandsten har fungerat 

som ko rledare. 

 

Foto: Helena Svarvar 

KÖR I SKOLAN 

Vill du ha nyckeln till min hemlighet 

Måste du våga hela vägen! 

 

Ge din längtan till havet 

Låt den driva med strömmen 

Sätt dig på stranden 

Och vänta och se 

Din dröm blir en svala 

Som seglar med vinden 

Lägg dig i gräset 

Försök följa med 

 

Marie Fredriksson 
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ÅK 7-9 
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KLASSFÖRESTÅNDARNA 

Eleverna i a rskurserna 7–9 har under la sa ret 

mö tts i ba de mindre öch stö rre könstellat-

iöner. Aktiviteter har ördnats fö r den egna 

klassen, fö r hela a rskursen gemensamt öch 

fö r blandgrupper da r eleverna samarbetat 

ö ver a rskurserna. Det har funnits en stra van 

att uppra ttha lla en göd gemenskap öch sam-

manha llning tröts alla restriktiöner söm pan-

demila get inneburit. Na r vi blickar tillbaka 

pa  la sa ret söm ga tt, har vi lyckats skapa 

ma nga fina tillfa llen fö r att sta rka gemen-

skapen ba de i öch utanfö r skölan.  Nedan 

na gra gödbitar fra n la sa ret söm vi i klassfö -

resta ndarteamet vill dela med öss:  

  

A k 7:   

A rets sjuör inledde la sa ret med utelekar pa  

kasernömra det tillsammans med va nelever-

na fö r att alla skulle la ra ka nna varandra öch 

bli varma i kla derna.  

I september gick hela a rskursen pa  en vand-

ring runt Mölntra sket, ca 11 km. Vi fick upp-

leva den fina hö stnaturen, a ta utömhus öch 

umga s med varandra. Under vandringen 

gjörde öcksa  alla elever uppgifter, söm att 

hitta fyra ölika sörters lö v eller att fötögra-

fera en fa gel.  

Pa  hö sten umgicks alla elever i a rskursen pa  

na gra klasstimmar söm var satta samtidigt i 

veckan. Ett uppskattat prögram var den lek-

tiön da  vi spelade bra dspel tillsammans ö ver 

klasstimmarna. Ma nga glada skratt hö rdes da  

ta rningar kastades öch spelpja ser flyttades!  

  

A k 8:   

Under friluftsdagen i september besö kte ele-

verna i a rskurs a tta Iskmö-Jungsund vand-

ringsled. Eleverna hade mö jlighet att umga s 

fritt under prömenaden, samtidigt söm de 

a ven fick sma  uppgifter att utfö ra. Ma nga pas-

sade a ven pa  att fötögrafera de sista bilderna 

till sina digitala herbarier. Efter flera kilöme-

ter i benen var det skö nt med paus vid grill-

platsen da r Kati Ka llman fö rberett en la gereld 

a t öss, tack Kati!  

Panorama över årskursens elever. 

Foto: Pontus Särs  

På vandring vid Molnträsket. Foto: Pontus Särs  
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Ovan: åk 7 leker 

med väneleverna. 

Foto: Pontus Särs 

Vänster: brädspel 

åk 7. Foto: Jennie 

Barck  

 



 

108 

A ven detta la sa r har alla va ra a ttör deltagit i 

pröjektet Könsttestarna, ett natiönellt prö-

gram fö r kulturföstran, söm erbjuder Finlands 

alla a ttöndeklassare mö jligheten att uppleva 

öch utva rdera könst.  Vi fick ga  pa  könsert i 

Karleby öch ta del av den nya KAJ-musikalen 

Bötnia Paradise pa  Wasa Teater.   

En sölig va rdag i mitten av mars 

deltög eleverna i en prima rsla ck-

ningsö vning pa  Vasa brandsta-

tiön. Ö vningen var en del av 

NöuHa ta !-kampanjen vars syfte a r 

att ö ka ungas beredskap att fö r-

utse öch fö rhindra farösituatiön-

er, samt att agera ra tt vid en even-

tuell ölyckssituatiön. Statiönsma s-

tare Jukka Ura tög emöt öss vid 

brandstatiönen öch brandma nnen 

instruerade eleverna i hur ölika 

typer av bra nder sla cks pa  ba sta 

mö jliga sa tt. Samtliga elever fick 

öcksa  bekanta sig med brandma n-

nens utrustning öch könkret testa 

sina kunskaper genöm praktiska 

sla ckningsö vningar. Sa rskilt de praktiska mö-

menten i sla ckningsutbildningen var mycket 

uppskattade bland eleverna!  

Uppe vänster: Fanny Grannas, klass 8A, visar hur 

man kväver en eld med en brandsläckningsfilt. 

Foto: Heidi Håkans  

Uppe höger: Alexander Lingonkvist, klass 8A, släck-

er en brand med skumsläckare. Foto: Heidi Hå-

kans  

Nere: klass 8A utbildas i hur man släcker en brand 

med hjälp av en brandfilt. Foto: Heidi Håkans  
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A k 9:   

De elever söm nu la mnar grundla ggande ut-

bildning baköm sig, har verkligen varit med 

öm tre verkligen exceptiönella la sa r. Under 

elevernas fö rsta gemensamma samlingar 

under hö sten 2019 dansade vi “Letkis-

Jenka”. Det har bildligt talat höppats ba de 

Gruppbild på åk 9. Foto: Johnny Sandsten 

Samarbete på skidor under friluftsdagen. Foto: Kasper Hiltunen 
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frama t öch baka t under den ha r tiden med 

ba de det ena öch det andra.  

La sa ret 2021 - 2022 startade tisdagen den 10 

augusti med en gemensam aktivitetsdag i 

Metviksparken. Ga r vi sen i krönölögisk örd-

ning sa  kömmer vi fram till skölfötögrafering-

en önsdagen den 1 september, da  samlade vi 

a ven hela a rskullen till skölans amfiteater fö r 

Ett glatt gäng klassföreståndare för åk 8 på 

Wasa Teater. Foto: EBK 

en gemensam gruppbild.   

Pga. ra dande pandemi inhiberades a ven a k 

9:s sja lvsta ndighetsbal, fredagen den 3 de-

cember.  Da remöt kunde a rskurserna 7–9 fira 

julfest, men sa  att prögraminslagen strea-

mades ba de fra n grundskölans festsal öch 

gymnasieelevernas fest (lö . 11.12).  
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Foto: EBK 

Vi gö r nu ett “Letkis-höpp” fram till Va rbalen 

söm nu a ntligen igen gick av stapeln i Akade-

mills vackra föaje , önsdagen den 11 maj. Upp-

kla dda ungdömar a t gött, dansade öch um-

gicks, precis söm fö rr.  

Den la gersköla söm planerades till Klippan i 

Vexala i slutet av augusti under a k 8, kunde ej 

heller den fö rverkligas. Ista llet fick vi grö nt 

ljus fra n Liisi Wahls stiftelse att dela upp akti-

viteterna pa  tva  sköldagar under maj ma nad.  

Ma ndagen den 23.5 besö kte vi Kvarkens Na-

tursköla i Bjö rkö by. Fö reningen fö r skögskul-

tur r.f. var a ven med öch hja lpte öss med ett 

bidrag sa  vi dessutöm kunde anlita en skögs-

va rdsexpert, Kim Back, fö rutöm Naturskölans 

prögram öch naturstigen.  

I arla mörgönstund, tisdagen den 24.5, styrde 

vi möt Tammerförs, Nördens stö rsta inlands-

stad. Eleverna blev guidade till stadens 

“smultrönsta llen” av pröfessiönella guider. 

Efter elevernas shöpping var det sen dags fö r 

hemresa.   

Niörna samlades fö r en sista gemensam “chill

-dag” pa  Sandö , önsdagen den 1 juni.    

Vi klassfö resta ndare ö nskar alla dessa fina 

ungdömar mycket lycka till med allt de köm-

mer att fö reta sig i framtiden.  

Ett stört tack till alla fina köllegör, hemmen 

öch la rarstuderande fö r ert arbete med va ra 

ungdömar i a rskurserna 7–9. Vi ö nskar er alla 

en sölig sömmar öch ett avköpplande, va lfö r-

tja nt sömmarlöv!  

A rskurs sju leddes av klassfö resta ndarna Jen-

nie Barck, Sandra Bernas öch Pöntus Sa rs, 

a rskurs 8 lötsades av Heidi Ha kans, Anne-

Marie Krönhölm öch Kasper Hiltunen öch 

a rskurs 9 av Jöhnny Sandsten, Jöhanna Hö g-

hölm öch Thömas Friman.  

  

Eleverna i årskurs  9 har aktivt deltagit i arrangemangen kring vårbalen.  Konferenciererna var Adele Wi-

dell och Elvira Svedman. För musiken ansvarade Siri Norrgård och niornas tillvalsmusik. Nils-Johan Lind-

bäck skötte fotograferingen. 
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Foto; EBK 
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Elev förbättrar de målade siffrorna. Foto: EBK 
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VÄNELEVER 

söm gemensam na rundervisning i blandad 

grupp, varfö r det beslö ts att va nelevsutbild-

ningen senarela ggs öch genömfö rs fö re sköl-

starten i augusti 2021. Skölans va nelevskö-

ördinatörer, Heidi Ha kans öch Anna Ö ster-

berg, hade döck mö jlighet att besö ka klass-

timmarna i a k 7 under va rterminen öch ele-

verna fick da  införmatiön öm va nelevsupp-

draget öch va nelevsverksamheten i va r 

sköla. Under dessa tillfa llen fick samtliga 

7:ör fylla i en enka t, da r de fick ta sta llning 

till va nelevsverksamheten öch anma la sitt 

intresse. A ven de elever söm inte valde att 

sta lla sig till fö rfögande fick mö jlighet att 

mötivera varfö r de inte sta ller upp. Alla 

skulle öcksa  rekömmendera elever fra n a k 7 

söm de ansa g kunde passa bra fö r uppdraget. 

Detta la sa r bega rde vi a ven in könkreta ide er 

öch fö rslag pa  va nelevsverksamhet söm ele-

verna ö nskade se fö rverkligade, a ven öm de 

inte sja lva var intresserade av va nelevsupp-

draget.   

Fö ljande 12 elever i a rskurs 8, vid Vasa ö v-

ningssköla, utbildades fö r att fungera söm 

va nelever under la sa ret 2021-2022: Ana 

Stenman, Kajsa West, Emilia Pajukangas, 

Felicia Hölm, Alexander Bröman, Wallace 

Gichuhi, Lara Hussein, Tuva Nylund, Neema 

Hintermeyer, Adam Westera ker, Netanel 

Höng öch Kenneth Valencia Martinez.  

Va neleverna tra ffades gemensamt fö rsta 

ga ngen under tva  dagar i augusti 2021, da  de 

fö rsta delarna av va nelevsutbildningen ge-

nömfö rdes öch riktlinjerna fö r verksamhet-

en under det kömmande la sa ret drögs upp. 

Va nelevernas fö rsta uppdrag detta la sa r 

handlade öm att planera öch genömfö ra en 

intröduktiönsdag fö r de nya eleverna i a k 7. 

Intröduktiönsdagen hö lls utömhus öch öm-

fattade bl.a. presentatiöns- öch ”la ra ka nna 

varandra”-ö vningar samt lekfulla, distansan-

passade stafetter öch ölika gruppsta rkande 

aktiviteter. Under september planerade öch 

fö rverkligade va neleverna da refter s.k. klass-

timmar med fökus pa  klassanda öch samar-

bete fö r de nya a k 7 eleverna. Dessa klass-

timmar fick mycket pösitivt möttagande! 

Va nelevsverksamheten söm bedrivs i va ra 

finla ndska skölör grundar sig pa  ett initiativ 

av Mannerheims barnskyddsfö rbund. Verk-

samheten inleddes a r 1972 i Helsingförs 

öch Esbö öch har da refter utvidgats till att 

idag ömfatta ca 90 % av de finla ndska skö-

lörna. I praktiken inneba r detta en verk-

samhet med tötalt ca 10 000 va nelever öch 

ca 600 va nelevshandledare. Hö stterminen 

2022 firar va nelevsverksamheten 50 a r i 

Finland. 

Va nelevernas uppgift i skölan a r att hja lpa 

öch stö dja nya elever att bli bekanta med 

öch ka nna sig trygga i skölan genöm anörd-

nandet av ölika gemenskapssta rkande akti-

viteter. Sa rskilt fökus la ggs öcksa  vid att 

underla tta stadieö verga ngar, t.ex. i sam-

band med att eleverna flyttas upp fra n a rs-

kurs 6 till a rskurs 7. 

Va nelever va ljs pa  frivillig basis. Verksam-

hetens utförmning öch ömfattning varierar 

mellan skölör, men fö ljande punkter bely-

ser det gemensamma uppdraget öch anger 

ramarna fö r verksamheten: 

+ Va nelever hja lper nya elever att la ra 

ka nna sina klasskamrater öch bli bekanta 

med skölan. 

+ Verksamheten a r fö rebyggande öch skall 

finnas till fö r att bland annat mötverka 

möbbning öch utanfö rskap. 

+ Va neleverna a r med öch planerar, inför-

merar öm öch ördnar ölika tillsta llningar 

söm fra mjar gemenskap öch sa tter guld-

kant pa  elevernas skölvardag. 

 

Till fö ljd av det da  aktuella la get med sam-

ha llsspridning av Cövid-19 öch alternerade 

periöder av distansundervisning öch na r-

undervisning kunde eleverna i a k 7 inte ta 

del av den planerade va nelevsutbildningen 

infö r a k 8 under va rterminen 2021. Sa va l 

elevhandledare, prörektör söm va nelevskö-

ördinatörer var ö verens öm att viktiga 

aspekter i va nelevsutbildningen ga r fö rlö-

rade öm utbildningen inte kan verksta llas 
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Under hö sten 2021 öch va ren 2022 har 

va neleverna a ven hunnit ördna a rskursvisa 

filmkva llar, Hallöween-pyssel öch maskerad 

i rastutrymmena pa  7-9, pepparkaksbak-

ning, uppma rksammat va ndagen med per-

sönliga ha lsningar till samtliga 7-9 elever, 

samt planerat fö r pa ska ggsjakt öch den köm-

mande ”snurrdagen” da  de blivande a k 7 

eleverna va lkömnas till skölan. 

Va nelevsutbildningen pa bö rjades detta la sa r 

i augusti 2021. Varje utbildningspass ömfat-

tar ca 4-5 h. Utbildningen förtsatte sedan, 

med körtare pass, under hö sten 2021. 

Va nelevsutbildningen tar fasta pa  fö ljande:   

+ Va neleven söm röllmödell   

+ Ansvar öch ö verenskömmelser   

+ Kömmunikatiön öch sja lvka nsla   

+ Ledarskap öch hur hantera utmaningar   

+ Hur hantera möbbning öch utanfö rskap   

 

Det a r ett mycket glatt öch pösitivt ga ng ele-

ver söm tagit sig an va nelevsuppdraget detta 

la sa r. Ett lyckat samarbete med ma nga nya 

ide er söm pa  ölika sa tt sta rkt skölsamhö rig-

heten öch bidragit till utö kat va lma ende!  

 

 

Väneleverna i årskurs 7-9 läsåret 2021-2022. 

Foto: FotoAiraksinen Ab  
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Vändagshälsningar. Foto: Heidi Håkans 
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 – En a rskursintegrerad temahelhet  

De senaste la sa ren har den helhetsskapande 

undervisningen utvecklats i a rskurserna 7-9 

till att bli en hel temavecka.  Eleverna stude-

rar a mnes- öch a rskursintegrerat tillsam-

mans i grupper under ledning av la rarteam 

öch tillsammans med la rarstudenaden un-

der en hel veckas tid. Kömpetensveckan 

la sa ret 2021-2022 genömfö rdes 22.4.- 29.4. 

Eleverna hade mö jlighet att va lja bland fö l-

jande teman: Behind the Scenes, Spelut-

veckling, Rymden, Ut pa  tur, Mulle 2.0, Per-

förmance, Bli din egen PT, Skapa fö r din sak, 

Ha llbar design, Jörden runt pa  a tta dagar.  

 

Under kömpetensveckan engagerades ele-

verna i ba de planering öch genömfö rande av 

temaveckans sköldagar. Öfta skedde utförs-

kandet inöm de ölika temana utanfö r skölan 

eller i specialinredda undervisningsutrym-

men i skölan. Eleverna har öcksa  samarbetat 

med aktö rer utanfö r skölan fö r att fa  en 

stö rre helhetsbild av ölika fenömen.  

   

Ga nget inöm temat Behind the scenes hade 

en central röll under kömpetensveckan da  

de ansvarade fö r att fötögrafera, filma öch 

dökumentera fra n alla de andra temagrup-

pernas arbete (fötö).  

 

 

 

Under en fö rmiddag hade vi en digital tra ff 

med la rarutbildare fra n Kenya. De guidades 

runt i skölan av eleverna inöm Behind the 

scenes. Besö ket fra n Kenya genömfö rdes 

inöm UNESCÖ skölörna tverket vi a r med i 

(fötö). 

Eleverna publicerade under veckan pa  In-

stagramköntö vösbehindthescenes. 

Intresset fö r att vandra i naturen har ö kat 

under pandemin öch vikten av att la ra sig 

ö verlevnadskönst finns ett stört behöv av. 

Mulle2.0 har besö kt Saltkaret öch ö vernattat 

utömhus öch uppö vat sina ö verlevnadskun-

skaper (fötön). 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSVECKAN 
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Kömpetensveckan avslutades med en ma ssa i 

gymnastiksalen. Alla temagrupper sta llde ut 

sina slutprödukter öch bera ttade öm sina 

erfarenheter öch arbetspröcesser under 

ma ssdagen. I a r samarbetade vi med va rt 

gymnasium öch deras kömpetensdagar. 

(fötö)  

Temagruppen ”Ut pa  tur” ördnade mete un-

der ma ssan. Ma let var att visa pa  vikten av ett 

skra pfritt hav (fötö). 

Arbetsgruppen Spelutveckling hö ll till i skö-

lans Makerspace öch de fa rdiga spelen testa-

des av eleverna söm besö kta utsta llningarna 

under ma ssan den avslutande dagen (fötö). 
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Temagruppen Perförmance visade sin musikal ”Tidsresan” söm var en blixtsnabb resa genöm 

musikens histöria. Ska despelarna gick runt i publiken öch erbjö d sig att skriva autögrafer. Detta 

inslag vann stör pöpularitet. 
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Inöm na gra temagrupper hade vi mö jlighet 

att engagera experter att jöbba med va ra 

elever. Söfie Staffans-Lytz söm a r illustratö r 

öch designer handledde under temat ”The 

pattern landscape” va ra elever att skapa 

störa va ggtavlör utifra n elevvalda texter. 

Tavlan pa  fötöt a r inspirerat av texten fra n 

Mumin: ”En natt just fö re gryningen vaknade 

hön av tystnaden kring fyren, det hade plö ts-

ligt sluta bla sa söm det kan gö ra vid vind-

va nda. Va görna rö rde sig la ngsamt fö rbi. Det 

var ett ljud söm man inte kunde fa  tillra ckligt 

av. Hön la g la nge fö r att lyssna” (fötö).  
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Gemensam frukost när kompetensveckans planering inleddes i septem-

ber. Hannah Kongari och Carina Forsdahl på hugget. Foto: EBK 
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SPRÅKGRUPPEN: finska, engelska, 

franska, tyska 

Samarbetet med Jyva skyla n nörmaaliköulu 

har förtsatt i förm av eklasstandem i finska 

i a rskurs 8 öch 9. Samarbetet har fö rverkli-

gats via Zööm da r eleverna har arbetat i 

grupper eller par söm besta r av ba de 

svenskspra kiga öch finskspra kiga elever.  

Eleverna har samtalat öch lö st uppgifter 

turvis pa  svenska öch turvis pa  finska. Fö-

kus har varit pa  muntlig kömmunikatiön 

öch pa  att va ga prata det andra inhemska 

spra ket. Ett viktigt ma l med samarbetet 

har varit att bygga bröar mellan spra k-

grupperna öch fö rmedla pösitiv insta llning 

till den andra spra kgruppen. 

Inöm den mödersma lsinriktade finskun-

dervisningen pa  grundskölan avslutades 

försknings- öch utvecklingspröjektet MÖFI 

2.0 söm varit ett samarbetspröjekt mellan 

VÖ S, A A öch UBS under la sa ren 2018-

2021. Na gra av pröjektets ma l var att ut-

veckla la s- öch skrivstrategier fö r möfi-

undervisningen samt riktlinjer fö r a mnesö -

vergripande samarbete öch samundervis-

ning. I növember 2021 utköm handböken 

“Möfi-stigen – En handbök fö r möfi-la rare i 

1-9" med A sa Lö f öch Annika Lassus söm 

fö rfattare. I januari-februari 2022 hö ll Lö f 

öch Lassus i tra darna fö r kömpetensut-

vecklingshelheten “Reppu selka a n ja me-

nöksi – möfi-pölku kutsuu” med ett femtiö-

tal möfi-la rare söm deltagare.  

Under la sa ret har vi inöm möfi-

undervisningen förtsatt att utveckla a m-

nesö vergripande arbetsmetöder. I a rskurs 

8 samarbetar möfi a mnesö vergripande 

med mödersma l, histöria, biölögi öch geö-

grafi öch i a rskurs 9 med mödersma l, sam-

ha llsla ra öch elevhandledning. 

I tyskan har undervisningen la ngt utga tt 

fra n elevernas ö nskema l ga llande temaöm-

ra den öch arbetssa tt öch fö rutöm under-

visning i klass sa  har a ven en hel del annan 

undervisning ördnats.  

Under a ret har eleverna i a k 9 deltagit i 

ett Etwinningpröjekt tillsammans med 

Heinrich-Bö ll Schule i Hattersheim am 

Main öch na gra andra skölör runtöm i 

Euröpa, bland annat fra n Irland, Turkiet 

öch Cypern. Eleverna har gjört sma  ge-

mensamma digitala pröjekt da r tema-

ömra dena har varit bl.a. internetsa ker-

het, resör, presentatiöner öch a ven lite 

histöria. Eleverna har öcksa  skrivit per-

sönliga brev till framtiden söm skicka-

des till Hattersheim öch ska fö rvaras i 

stadsarkivet da r fram till a r 2121 da  

skölelever fa r ha mta ut paketet.  

Inöm ramen fö r va rt fransk-tyska inter-

natiönaliseringspröjekt “Ça va – Was 

geht?” öch tack vare bidraget fra n UBS 

har bl.a. en tysk filmeftermiddag kunnat 

ördnas i samarbete med Kulturskaffe-

riet Ritz da r de allra flesta av hela skö-

lans studerande söm la ser tyska deltög. 

Evenemanget var mycket uppskattat 

ba de av gymnasiestuderande öch elever 

pa  a k 7-9.  

A k 9 har med hja lp av internatiönalise-

ringspröjektet öcksa  haft en gemensam  

bakeftermiddag i huslig ekönömisalen 

da r vi tillsammans studerade receptet 

pa  tyska öch utga ende fra n en instruk-

tiönsvideö bakade “Flammkuchen” söm 

a r en mycket gammal “pizza” fra n 

fransk-tyska regiönen Alsace/Elsass.  

A k 8 har fö rutöm knytkalas i klassen 

besö kt ett na rliggande cafe  i samband 

med att de la rde sig artiga besta llnings-

fraser pa  tyska. De fick öcksa  bera tta pa  

tyska vad de hade besta llt pa  cafe t.  

A k 8 har a ven besö kt a k 7 tillsammans 

med franskaeleverna öch bera ttat öm 

vad man gö r i tillvalsspra ken. Det var en 

lyckad PR-insats, eftersöm cirka ha lften 

av alla sjuör nu har valt att la sa franska 

eller tyska i a rskurs a tta na sta la sa r! 

ÄMNESVIS VERKSAMHET 
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Affisch och foto: Erika 

Vuorinen 
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A ven i franskan har vi utga tt ifra n elever-

nas ö nskema l öch haft ma nga autentiska 

öch praktiska inslag i undervisningen. I 

a rskurs 8 har vi bland annat ördnat en 

fransk ma ltid i klassen, da r vi la rde öss allt 

fra n fransk etikett vid matbördet öch hur 

man ber öm saker till att könversera pa  

franska med sina bördsgrannar. A ttörna 

har öcksa  handlat mö bler öch inrett sina 

hem med hja lp av IKEAs franskspra kiga 

na tsidör, samt ga tt pa  musikfestival i Bre-

tagne da r de fick gö ra allt fra n att bekanta 

sig med franska artister öch musikgrupper 

öch skapa sin egen playlist till att utva r-

dera musik öch artister pa  franska. Vi har 

öcksa  varit pa  speed dates da r ma let var 

att la ra ka nna sa  ma nga persöner söm mö j-

ligt genöm att sta lla ölika fra gör pa  

franska, samt haft besö k av franskspra kiga 

ga ster i flera repriser, bland annat de stu-

derande fra n Frankrike söm var pa  utbyte i 

va rt gymnasium i növember. 

I a rskurs 9 har vi  öcksa  satsat pa  auten-

tiska öch praktiska inslag öch eleverna har 

bland annat fa tt designa sina egna drö m-

hus, i vilka de sedan har guidat sina besö -

kare pa  franska.  Niörna har a ven fa tt gö ra 

grupparbeten öm ölika aspekter av Bre-

tagne söm de sedan presenterade fö r 

varandra, samt gö ra egna va derleksrap-

pörter öm valfria sta der öch regiöner i 

Frankrike. I takt med att örd- öch uttrycks-

fö rra det blivit stö rre har niörna fa tt pröva 

pa  att skriva lite la ngre illustrerade upp-

satser da r de presenterar sig sja lva öch 

sina höbbyer under ölika a rstider. Nians 

tillvalsgrupp har fa tt se pa  öch analysera 

den franska la ngfilmen “Je vais bien ne t’en 

fais pas”, na göt söm fö rhöppningsvis ska 

inspirera till att se franska filmer a ven i 

förtsa ttningen öch pa  egen tid. 

Inöm ramen fö r pröjektet “Ça va – Was 

geht?” öch tack vare bidraget fra n UBS har 

a ven alla elever söm la ser franska I 7-9 fa tt 

ga  pa  filmeftermiddag pa  Kulturskafferiet 

Ritz tillsammans med de gymnasieelever 

söm la ser franska samt va ra utbytesstu-

derande fra n sö dra Frankrike. FIlmen 

“Gagarine” utspelas i en fö rört till Paris 

öch handlar öm en ung pöjke söm till-

sammans med na gra av de andra inva -

narna huskömplexet “Gagarine” ka mpar 

fö r att deras hus inte ska rivas av sta-

den. Efter filmen serverades fö rfrisk-

ningar fö r de na rmare 100 elever öch 

studerande söm deltög i evenemanget. 

Ba da tillvalsgrupperna i franska har 

öcksa  tack vare samma pröjektbidrag 

fra n UBS fa tt gö ra ett cafe besö k helt pa  

franska pa  Cafe  Öthellö pa  Bra ndö , söm 

numera har en fransk a gare. Det var 

verkligen söm att stiga in i Frankrike, da  

Christöphe Guillemeau stöd i dö rren 

öch va lkömnade gruppen med ett 

“Bienvenue”, samt  tög emöt alla besta ll-

ningar pa  franska, na göt söm vi givetvis 

hade tra nat pa  i klassen innan besö ket! 

Öch vilken stölthet öch tillfredssta llelse 

da  franskan fungerade! Paris na sta? 

Religion/livsåskådningskunskap 

Under la sa ret har temat ha llbarhet varit 

i fökus inöm a mnet religiön i a rskurser-

na 7-9. Ha llbarhet i la rande har betö-

nats genöm att bland annat hitta bryg-

gör mellan teman i de ölika a rskurserna 

genöm repetitiön öch tillbakablickar 

samt a ven genöm att se frama t öch ge 

viss baskunskap söm behö vs infö r in-

kömmande la sa rs tema. Ha llbart la -

rande har betönats genöm att vissa pröv 

öch fö rhö r har varit mera kunskapsba-

serade da r man behö vt analysera öch 

tilla mpa den kunskap söm berö rs i kur-

serna.   

Ett ha llbart perspektiv pa  samha llet, 

medma nskliga relatiöner öch miljö n 

berö rs i samtliga kurser öch stö der flera 

av de ömra den söm presenteras i 

Agenda 2030. I a rskurs sju a r perspekti-

vet fra n flera religiöners ömra den. I 

a rskurs a tta speglas dessa fra gör möt 

det fö rflutna i kristenhetens histöria 

öch hur kyrkan tar sta llning i dessa fra -

gör i dagsla get. I a rskurs niö berö rs 
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dessa fra gör mera analytiskt inöm etikens 

ömra de da r eleverna har fa tt diskutera öch 

reflektera kring ha llbarhet utga ende fra n fra -

gör öm samha llet, medma nskliga relatiöner 

öch miljö n.  

Pa  grund av förtsatta cörönarestriktiöner un-

der la sa ret har vi inte gjört studiebesö k i a m-

net detta a r. Digitala hja lpmedel har anva nts 

fö r att gö ra virtuella studiebesö k fö r att fö r-

sö ka na  den levda religiönen.  

Stra van efter en ha llbar livsstil inga r söm en 

naturlig del av ma len inöm undervisningen i  

livsa ska dningskunskap.  

Genöm att a rskurs 7 har gemensamt inneha ll i 

religiön öch livsa ska dningskunskap, har ele-

verna deltagit i undervisning i gemensamma 

grupper med Mösaik söm la röbök. I a rskurs 

a tta har en grupp pa  fyra elever haft en egen 

livsa ska dningsgrupp. I a rskurs niö har elever-

na varit delvis integrerade i klassens under-

visning kring etikundervisning söm a r gemen-

samt fö r ba da a mnena.  

 

 

 

Smakprov på elevarbeten som behandlar helgo-

nen inom katolicismen. Foto: Terese Söderman 
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Svenska och litteratur 7–9  

Under la sa ret har vi i svenska öch littera-

tur synliggjört la sa rstemat ”en va lma ende, 

ha llbar öch va rdeskapande sköla” genöm 

att i va rt arbete ta avstamp i begrepp söm 

framtidshöpp, sja lvva rdering öch handled-

ning. Handledningen har fa tt en stör röll i 

arbetet med elevernas texter, da  vi könti-

nuerligt reflekterar kring skrivutveckling i 

va rt arbete i klassrummet.    

Sja lvva rderingen har könkretiserats i arbe-

tet med pörtfö ljmetödiken, söm vi i alla 

a rskurser har arbetat medvetet med hela 

la sa ret. Eleverna har samlat allt arbets-

material i arbetsmappar. Vid la sa rets slut 

har materialet i arbetsmappen sedan öm-

arbetats till pörtfö ljer, da  egna arbeten har 

renskrivits öch utva rderats. I samband 

med pörtfö ljarbetet har eleverna dessutöm 

löggat i löggbö cker. Eleven funderar da  pa  

sitt arbete öch beskriver vad den upplevt 

öch la rt sig pa  lektiönerna öch i de ölika 

sekvenserna.  

Under a ret har vi funderat pa  det fö rga ngna 

öch pa  framtiden, öch bland annat da  elever i 

a rskurs 9 deltagit i Ö sterböttens fö rsvarsgill-

les a rligt a terkömmande skrivta vling. Sissel 

Smeds (9c) belö nades med 200 eurö fö r ba sta 

uppsats i klassen fö r svenska hö gstadieelever 

fö r en text da r hön behandlade la rdömar fra n 

den sa  kallade A landsfra gan. Vandringspöka-

len Krigsha sten fö rblir ha rmed vid Vasa ö v-

ningssköla 7–9 under a nnu ett la sa r.  

A rskurs 7 har i maj deltagit i növellskrivta v-

lingen Vad ha nder? i arrangemang av Svenska 

mödersma lsla rarfö reningen Smlf r.f. öch Lisi 

Wahls stiftelse. Ta vlingen riktar sig till fin-

landssvenska elever i 7–9 öch a r i skrivande 

stund inte avgjörd. A rets tema a r Va nskap.   

Ett litteraturpröjekt söm delvis a r digitalt, öch 

söm ö ppnar nya textva rldar, a r pröjektet La s-

lustambassadö rerna söm a r ett samarbete 

mellan klassla rare Gun-Britt Kull-West pa  

Vasa ö vningssköla 1-6 öch mödersma lsla rare 

Försvarsgillets skrivtävling 2021–2022, Sissel 

Smeds (9c). Foto: Sandra Bernas.  
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Sandra Bernas. Elever i a rskurs 3 öch 4 har 

tra ffat eleverna i 8b öch samtalat öm la serfa-

renheter, la st kapitelbö cker öch skapat pre-

sentatiönstexter tillsammans. Ma let a r att ge 

ö kad inspiratiön öch uppmuntran till ett 

framtida, ha llbart la sande!  

Vi blev i februari beviljade ett bökstipendium 

pa  780 eurö fra n Svenska kulturfönden. Sti-

pendiemedlen ska anva ndas till inkö p av 

skö nlitteratur i klassuppsa ttningar. Vi a r 

öcksa  glada fö r de bökpaket vi i a r har erha llit 

fra n La srö relsen öch Lisi Wahls stiftelse. De 

skö nlittera ra verken kömmer under köm-

mande la sa r att kömma till upprepad anva nd-

ning i va rt klassrum.   

Vi samarbetar med teaterpedagög öch döktö-

rand Nina Dahl-Tallgren pa  Wasa teater i ett 

pa ga ende TIU-pröjekt (Teater i undervisning-

en). Na gra grupper i a rskurs 9 har deltagit i 

wörkshöpar öch enka ter öch arbetet förtsa t-

ter pa  hö sten 2022 fram till pja sens premia r. 

Pja sen behandlar temat ha llbarhet. A ven fjöl-

a rets TIU-pröjekt Gem(ensam) har vi under 

hö stterminen arbetat med i samarbete med 

Wasa teater. Na stan alla skölans elever har 

sett pja sen öch ma nga har deltagit i wörks-

höppar kring pja sen, söm behandlade temat 

ensamhet.  

Ett digitalt massbökprat ördnades av Barn-

pampasna tverket, besta ende av bibliötekarier 

i Ö sterbötten, via Zööm tisdagen den 5 april. 

Klass 8a tög del av bökpratet, söm innefattade 

ett flertal fina la stips till unga la sare.  

Na gra elever i a k 9 har i maj deltagit i en pilöt-

studie kring kartla ggning av la sfö rsta else i 

maj.   

  

Sandra Bernas blev i a r kallad till medlem i 

referensgrupp fö r utarbetande av en digital 

la rplattförm fö r skrivande elever i grundskö-

lans ö vre a rskurser samt andra stadiets stu-

derande. Pröjektet a gs av Institutet fö r de 

inhemska spra ken öch a r finansierat av 

Svenska kulturfönden, öch det initierades 

ursprungligen av Svenska mödersma lsla rar-

fö reningen Smlf r.f. Pröjektet la mnar i hö st 

sitt pilötskede.  

Historia  

I histöria har vi uppma rksammat sambandet 

mellan aktuella ha ndelser i va r egen tid öch 

ha ndelser i det fö rflutna. Vi har studerat hur 

ma nniskör genöm tiderna har ka mpat fö r 

ma nskliga ra ttigheter öch demökrati öch vik-

ten av att fa  leva i ett samha lle da r dessa ideal 

ra der. Vi har ö vat öss i kritiskt ta nkande öch 

fö rma ga att tölka öch sa lla fram relevant in-

förmatiön fö r att den kunskap öch de fa rdig-

heter vi fa r ska ha lla fö r att bygga vidare pa  i 

förm av ett livsla ngt la rande. Kriget i Ukraina 

har vi till exempel behandlat ur ba de ett his-

töriskt öch ett ka llkritiskt perspektiv.  Ett spe-

ciellt fökus har öcksa  funnits pa  mediela skun-

nighet genöm MedLA S-pröjektet söm imple-

menterats i grundskölan under detta la sa r.  

A mnet histöria har haft ett a mnesö verskri-

dande samarbete tillsammans med spra ka m-

nena öch specialundervisningen med syftet 

att fö rdjupa öch fö rsta rka ölika temaömra -

den.   

 

Samhällslära  

I samha llsla ra har vi bekantat öss med hur 

man kan fra mja en ha llbar framtid ur ba de ett 

persönligt, natiönellt öch glöbalt perspektiv. 

Vi har öcksa  la rt öss öm hur demökratin fun-

gerar öch eleverna la r sig hur de sja lva kan 

vara med öch pa verka öch varfö r det a r vik-

tigt. Infö r va lfa rdsömra desvalet fick vi besö k 

av Karölina Virta fra n Svensk Ungdöm söm 

införmerade öm reförmen öch lyfte fram var-

fö r det a r viktigt att a ven unga anva nder sin 

rö stra tt i pölitiska val.   

Eleverna har la rt sig öm sina ra ttigheter men 

öcksa  öm sina skyldigheter gentemöt andra 

fö r fra mjandet av ett ra ttvist öch tryggt sam-

ha lle fö r alla. Vi har jöbbat med ölika pröjekt 

kring bland annat de ma nskliga ra ttigheterna. 

Ett speciellt fökus har funnits pa  mediela s-

kunnighet genöm MedLA S-pröjektet söm im-

plementerats i grundskölan under detta la sa r. 

Vi har a ven ö vat öss i ekönömiskt ta nkande ur 

ett ha llbart perspektiv fö r ba de individ, sam-
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ha lle öch miljö . Vi har haft virtuella besö k av 

Bö rsambassadö rerna söm har gett tips öch 

ra d ga llande sparande öch placering av 

pengar.   

I a rskurs 9 har eleverna öcksa  deltagit i TIU 

prögrammet (gem)ensam öch det försknings-

pröjekt söm detta a ven innefattar under lek-

tiöner i samha llsla ra. Det ö vergripande temat 

a r fö r pröjektet a r ensamhet med syfte att 

utförska söcial ha llbarhet. Aktö rer baköm 

prögrammet a r Wasa Teater öch Fölkha lsan.  

  

Biologi och geografi  

Inöm a mnena biölögi öch geögrafi har vi un-

der la sa ret uppma rksammat sa va l aktuella 

samha llsfenömen söm mer traditiönella, be-

fa sta teörier. De pa ga ende flyttningsrö relser-

na i Euröpa har varit fö rema l fö r ma nga dis-

kussiöner i undervisningsgrupperna, sa rskilt 

inöm kulturgeögrafin i a k 9, samtidigt söm 

eleverna i a k 7 öch a k 8 bekantat sig med sys-

tematik öch den finla ndska naturens ma ng-

fald. Skölans status söm Unescö-sköla har 

lyfts fram i undervisningen, liksöm flera av 

Agenda 2030 ma lsa ttningarna. Bland annat 

rent vatten, energi, ha llbarhet samt beka mp-

ning av klimatfö ra ndringen a r temaömra den 

söm sa rskilt sta tt i fökus under la sa ret.  

Vi har behandlat eutröfieringen av Ö stersjö n, 

mikröplaster i va ra vattendrag samt ölika 

typer av miljö gifter söm rinner ut i vattnet 

öch anrikas i örganismerna. Till fö ljd av den 

pa ga ende klimatfö ra ndringen diskuterar vi i 

undervisningen öcksa  kring fenömen söm 

marina va rmebö ljör, fö ra ndrade va dermö ns-

ter samt fö rsurningen av va ra hav. Den pa -

ga ende skö vlingen av planetens a nnu örö rda 

ekösystem a r likasa  na göt söm sta ndigt lyfts 

fram. Vi höppas pa  sa  vis kunna ö ka kunskap-

en öm dessa fenömen bland eleverna öch 

framfö r allt öm mö jliga könsekvenser. Va r 

fö rhöppning a r att va ra elever i framtiden 

skall ha sa va l kunskap söm de ra tta argumen-

ten fö r att agera fö r en ekölögiskt ha llbar 

framtid.   

I februari deltög a k 8 eleverna i vanlig örd-

ning i Finska Förstfö reningens ta vling 

”Skögsnö ten”. Skögsnö ten a r en ta vling med 

biölögirelaterade fra gör söm riktar sig till 

samtliga 7-9 elever i Finland. Detta la sa r örd-

nades ta vlingen fö r fyrtiönde ga ngen.   

Till fö ljd av natiönella öch lökala restriktiöner 

har studiebesö k inte varit mö jliga att genöm-

fö ra detta la sa r. Ista llet har vi satsat pa  prak-

tiskt arbete i klass. Eleverna i a k 8 har bl.a. 

bekantat sig med örgan öch örgansystem. I a k 

9 har vi studerat ö gats uppbyggnad öch funkt-

iön medan eleverna i a k 7 ödlat va xter öch 

dissekerat fisk.  

De nya Clevertöuch-ska rmarna i klassrum-

men har underla ttat fö r ba de elever öch la -

rare öch bidragit med ytterligare dimensiöner 

i undervisningen. A ven va ra nya elevmikrö-

sköp, samt det nya digitala la rarmikrösköpet, 

har varit i flitig anva ndning öch  gett öss 

Dissektion av fisk i åk 7. Foto: Heidi Håkans  



 

133 

ba ttre fö rutsa ttningar att studera strukturer 

pa  cellniva .    

Nu ser vi fram emöt ett (fö rhöppningsvis) 

restriktiönsfritt la sa r da  studiebesö k öch ex-

kursiöner kan a terupptas!  

Matematik  

Matematikundervisningen har det ha r la sa ret 

pa  flera sa tt förtsatt söm tidigare. Pa  grund av 

pandemin öch den störa ma ngden sjukfra n-

varö söm har pra glat a ret har vi varit tvungna 

att satsa pa  grundla ggande fa rdigheter ista llet 

fö r ölika pröjekt. A rskurs 8 har da remöt i van-

lig ördning deltagit i den nördiska matematik-

ta vlingen MatCup.  

Vi anva nder öss förtsa ttningsvis av ölika la rö-

medel i ölika grupper fö r att ha köll pa  de 

la römedel söm finns pa  fa ltet. Tva  grupper 

(en i a k 8 öch en i a k 9) har anva nt sig av den 

nya serien Tangent (S&S), medan andra grup-

per anva nder sig av det digitala la römedlet 

ma.fi, den lite a ldre serien Pi eller ölika köm-

binatiöner av dessa. Vi satsar öcksa  pa  att ge 

eleverna grundla ggande fa rdigheter i GeöGe-

bra, Excel öch andra verktyg söm a r bra att 

kunna.  

Ett sta ndigt a terkömmande diskussiönstema 

bland a mnesgruppens la rare under detta 

la sa r har varit anva ndningen av de nya vits-

ördskriterierna i la röplanen. Arbetet med att 

utveckla bedö mningsmetöder enligt dessa 

kömmer garanterat att förtsa tta a ven na sta 

a r.  

 

Kemi och fysik  

Under la sa ret har temaömra dena vatten, 

energi öch miljö  behandlats ur ölika infalls-

vinklar beröende pa  a rskurs öch a mne. Vi 

redögö r fö r na gra exempel ur undervisning-

en.  

Simulering på Clevertouch-tavla. Foto: Mia 

Kronholm 
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Eleverna har förskat öm vattenrening öch 

avlöppsvattenrening, speciellt med tanke pa  

Vasanejden. Eleverna har tagit reda pa  vari-

fra n dricksvattnet kömmer öch hur det renas. 

Vidare har eleverna tagit reda pa  vad söm 

ha nder med det smutsiga avlöppsvattnet. Ett 

besö k till Pa ttska reningsverket finns i plane-

ringen. En annan infallsvinkel a r vattnets fö r-

ma ga att lagra energi öch hur vi kan utnyttja 

den egenskapen i pröduktiön av t.ex. fja rr-

va rme.  

I kemiundervisningen har eleverna fa tt jöbba 

med ett pröjekt söm handlar öm miljö  öch 

klimat. I det pröjektet har eleverna öcksa  fö r-

djupat sig i vilka fö rva ntningarna var pa  kli-

matmö tet i Glasgöw i növember öch vad söm 

beslutades da r. De a ldre eleverna har fa tt fö r-

djupa sig i ha llbar könsumtiön öch pröduk-

ters livscykel.  

I fysikundervisningen har eleverna fa tt fö r-

djupa sig i elektrisk energi öch hur den kan 

pröduceras – hur pröduktiönen pa verkar mil-

jö n öch hur man kan spara pa  el i den egna 

familjen.  

Varje a r arrangerar TekNatur ta vlingen sju-

kampen fö r finlandssvenska elever i a k 7. Med 

ta vlingen vill man va cka intresse fö r teknik 

öch naturvetenskaper. I a r deltög va ra elever 

tillsammans med ca 1900 andra.   

De nya Clevertöuch-tavlörna i alla klassrum 

har hja lpt ba de la rare öch elever till en mera 

ma ngsidig undervisning. Ett annat digitalt 

hja lpmedel a r simuleringar, söm ger ytterli-

gare en dimensiön till inla rningen.  

 

 

 

Projekt om vattenrening.  Foto: Carina Forsdahl 
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Datateknik  

Under la sa ret har det ördnats la ngt datatillval 

fö r a k 8 öch a k 9. I ba da har vi bekantat öss 

med köntörsprögram söm Öffice. Ma nga ö v-

ningar har fö rankrats vid aktuella saker söm 

att skriva en snygg öch fungerande CV fö r 

sömmarjöbbsansö kningar, gö ra upp döku-

mentinsta llningar med tanke pa  stö rre rap-

pörter eller smarta bera kningar med tabell-

kalkyleringsprögram. I a mnet har vi dessutöm 

ga tt grundligare in pa  hur man anva nder till-

budssta ende ICT-tja nster. 

A k 8 fick öcksa  bekanta sig med Linux öch 

installerade öperativsystemet pa  avskrivna 

ba rbara datörer. Datörerna anpassades öch 

iördningsta lldes med prögram öch inlögg-

ningsköntön fö r unga fra n Ukraina sa  att 

dessa skulle kunna a teruppta sina studier. 

Datörerna gavs till Rö da Körsets Vasaavdel-

ning fö r vidaredistributiön a t ungdömarna. 

A k 9 bekantade sig a ven med datörers ha rd-

vara öch websidör samt prögrammering. Ef-

ter att ha bekantat sig med grunderna i HTML 

intröducerades a ven CSS öch JavaScript. Till 

prögrammeringstekniken anva ndes Pythön. 

 

Hälsokunskap 

Under detta la sa r har vi i ha lsökunskapen 

förtsatt jöbba med va lma ende ur flera syn-

vinklar i samklang med la sa rets tema: “En 

va lma ende, ha llbar öch va rdeskapande sköla”. 

A rskurs 7 har bland annat diskuterat sö mnen 

öch dess viktighet fö r att örka i vardagen öch 

ö ka va lbefinnandet. A rskurs 8 har behandlat 

skö nhetsidealen i samha llet öch jöbbat i grup-

per med temat a tstö rningar. Ett par andra 

temaömra den söm har behandlats a r alköhöl 

öch söciala fa rdigheter. Att planera öch skriva 

en tra ningsdagbök men tillhö rande rappört 

har a rskurs 9 jöbbat med. Stress, va ld öch 

psykisk ha lsa har a ven behandlats öch fa tt 

köpplingar till ha ndelser i va rlden t.ex. 

Ukraina krisen.  

Lektiönerna i ha lsökunskap förtsa tter att 

pra glas av rö relse fra mst genöm pausgymnas-

tik, söm ger eleverna ny energi fö r att örka 

ba ttre öch söm hö jer humö ret.  

Under la sa ret har ma nga studerande ha llit 

lektiöner i ha lsökunskap. Fö rutöm de stu-

derande söm har ha lsökunskap söm huvud-

a mne fra n A bö Akademi har vi a ven haft sex 

stycken gymnastikstuderande fra n Jyva skyla  

söm har ha llit na gra lektiöner i ha lsökunskap 

söm en del av deras slutpraktik. Studerande 

har bidragit med ma nga intressanta lektiöner 

öch givande samtal i fö r- öch efterhandled-

ning. 

Regnba gsankan kunde a ter igen, efter ett a rs 

paus pa  grund av CÖVID-19 pandemin, fört-

sa tta med sitt a rliga besö k till skölan fö r att ge 

a rskurs 9 mera kunskap öm sexuell ma ngfald. 

A rskurs 9 fick a ven i slutet av sin grundsköle-

tid ta del av en temadag kring livra ddning, 

söm Vasa centralsjukhus arrangerade tillsam-

mans med Vaasan ammattikörkeaköulu öch 

yrkeshö gskölan NÖVIA  

Gymnastik  

La sa ret har la ngt bjudit pa  nörmal gymnastik-

undervisning. Cörönan har inte pa verkat 

undervisningen i na gön annan utra ckning a n 

att ma nga elever periödvis har varit fra nva-

rande. Inneha llet i undervisningen har skap-

ats pa  basen av a rstiderna öch vinterva dret 

tja nade öss a ven i a r pa  ba sta sa tt. Sa  gött söm 

varje lektiön hö lls utömhus fra n terminsstar-

ten i januari fram till spörtlövet i februari öch 

med upprepade tillfa llen av ba de skida kning 

öch skridsköa kning kan man faktiskt se en 

utveckling av fa rdigheterna. Skölans egen 

utrustning a r a ven den i hyfsat bra skick öch 

erbjuder ra ttvisa mö jligheter fö r de elever 

söm inte har egen utrustning. De senaste 

a rens skidtrend syns döck pösitivt i elevernas 

utrustning öch ma nga elever kömmer faktiskt 

till skölan med egen, fin utrustning öch det 

ka nns bra att de fa r nyttja den i undervisning-

en. I a r har vi a terga tt till nörmal simunder-

visning, vilket inneba r sammanlagt fyra 

ga nger simning - tva  ga nger pa  hö sten öch tva  

ga nger pa  va ren. Resultatet av ma lmedveten 
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simundervisning syns verkligen i va r sköla, 

da r simfa rdigheterna a r göda öch deltagandet 

pa  lektiönerna a r mycket hö gt. Men vi har 

saknat dansen i a r öcksa . Niörnas besvikelse 

var stör da  

sja lvsta ndig-

hetsbalen pa  

stadshuset inhi-

berades a ven i 

a r. Dessutöm 

uteblev dans-

mömentet fra n 

a rets julfest. 

Na sta la sa r a r 

det ytterst vik-

tigt att la gga 

fökus pa  julfest-

danserna fö r att 

kunna beha lla 

den fina tradi-

tiönen vi haft i 

va r sköla med 

stört delta-

gande ö ver sta-

die- öch a ldersgra nserna pa  julfesten. Niörnas 

va rbal planeras döck ga  av stapeln i maj öch 

da  fa r vi plöcka in lite dansgla dje! Va rt a r har 

kantats av mycket ö vningsundervisning. Re-

Tillvalsgymnastik åk 9. Foto Eva Ramstedt 

Foto: Eva Ramstedt 
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dan under hö stterminen hade vi rekörd-

ma nga gymnastikla rarstuderanden (6) fra n 

A bö Akademi söm gjörde en fem veckörs 

praktik. Under va rterminen har rekördma nga 

(6) gymnastikla rarstuderanden fra n Jyva -

skyla  gjört sin slutpraktik hös öss. Till en viss 

grad ma rker man pa  eleverna att de saknar 

köntinuitet i undervisningen da  det har varit 

ma nga la rarbyten, men studerandena har 

a ven bjudit pa  ma nga fina, pigga öch mötive-

rande lektiöner. Skölidrötten gjörde flera fö r-

sö k att a teruppsta  under a ret, men kömmu-

nernas ölika instruktiöner till skölörna gjörde 

det sva rt att samördna turneringar. Pa  hö sten 

deltög vi i Vasa stads stafettkarneval pa  Karls-

planen öch i vinterns slalömma sterskap i 

Vö ra  hade vi na gra deltagare. Blickarna riktas 

nu möt maj öch en a terkömst till nya Ölym-

piastadiön i Helsingförs! Eftersöm Stafettkar-

nevalen i Helsingförs sist ördnades 2015 har 

vi nu ma nga elever i va r sköla söm aldrig upp-

levt ka nslan att lö pa pa  störa stadiön. Da rfö r 

höppas vi öch peppar ma nga elever att 

kömma med pa  a rets karneval - öch det a r 

med stör gla dje vi va ntar pa  a rets röligaste 

gymnastikha ndelse. Under la sa ret ördnade 

arbetsgruppen fö r va lma ende i skölan tva  

stycken friluftsdagar i na rmiljö n. Hö sten er-

bjö d öss en fin vandringdag la ngs vandrings-

lederna i na rheten av Vasa (Mölntra sket, 

Iskmö öch Petsmö), medan vinterfriluftsda-

gen skedde alldeles i na rheten av skölan med 

kluriga samarbetsö vningar- öch ta vlingar. 

Musik i åk 7-9 

Det i öch fö r sig sja lvklara att igen fa  tra ffas 

öch spela öch sjunga tillsammans har varit det 

klart ba sta av allt under la sa ret. A k 7 a r sista 

a rskursen med öbligatörisk musikundervis-

ning fö r alla elever.  

Jag höppas att eleverna ska ka nna att de a t-

minstöne har fa tt chans att pröva pa  öch ut-

mana sig inöm de ölika delömra dena öch att 

de framledes uppskattar öch njuter av sitt 

musikintresse. 

Tillvalsmusiken har haft lagöm störa elev-

grupper inöm sa va l det körtare söm det 

la ngre tillvalet. 

Under “Valentines Day Music”, ma ndagen den 

14.2, bjö d ba de musikanterna i a k 8 öch 9 pa  

framtra danden. Flertalet elever öch la rare 

tittade in öch lyssnade. 

A k 9:s musikanter framtra dde a ven under 

“Va rbalen” den 11 maj i Akademill.  

 

Musiktillvals-

gruppen i åk 

8 in action 

den 14 febru-

ari. Foto: 

Johnny 

Sandsten 
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Slöjd  

Verksamheten i slö jd genömsyras av ekönö-

misk, ekölögisk öch kulturell ha llbarhet. Detta 

tar sig uttryck i de pröjekt söm genömfö rs öch 

de material öch tekniker söm anva nds. Vi 

stra var att vara sparsamma, reparera gam-

malt öch a teranva nda material. Eleverna fa r 

bekanta sig med traditiönella tekniker öch 

töppmöderna pröduktiönssa tt. Slö jden pa ver-

kas sta ndigt av nya trender öch tekniker men 

vi vill öcksa  bevara gammalt öch visa pa  va r 

kulturtraditiön.  

Ettörna öch tva örna har ö vat grundfa rdighe-

ter öch tillverkat bland annat spiktavlör, va vt 

pa  kartöng, ma lat pa  tyg öch gjört luffar-

slö jdarbeten. Eleverna i a rskurserna tre öch 

fyra har la rt sig att anva nda symaskinen öch 

att virka. De har a ven tillverkat elektriska spel 

öch sandbla strade LED lyktör öch samtidigt 

skaffat sig insikter öm grundla ggande elköm-

pönenter samt la rt sig öm ö ppna öch slutna 

strö mkretsar.  

Elever i a rskurserna fem öch sex har ö vat pa  

att sticka öch att sy prödukter med dragkedja 

öch föder. Eleverna har a ven könstruerat 

mö nster. De har a ven gjutit smycken öch figu-

rer i tenn, testat pa  att svetsa, la rt sig grun-

derna i laserska rning, gjört tredimensiönella 

mödeller i ritprögram samt prögrammerat 

röbötar.    

Sjuörna har bekantat sig med finla ndsk design 

öch tölkat ka nda förmgivares förmspra k. 

Dessutöm har sjuörna planerat öch tillverkat 

bluetööth-hö gtalare öch juldeköratiöner med 

laserska rare. De har a ven sytt pyjamasbyxör 

samt fö rkövrat sig i garnteknölögi.  

I tillvalet har eleverna sytt kla der öch acces-

söarer, va vt, gjutit bördslampör i betöng, 

smitt knivar av gamla filar, la rt sig att an-

va nda vinylska rare, knutit makrame  öch 

förmpressat tra . Körta tillvalskurserna silver-

smide samt smyckesdesign genömfö rdes fö r 

fö rsta ga ngen i a r med elever i a rskurs a tta 

öch niö. I silversmide fick eleverna ö va pa  att 

förma, sammanföga öch sma lta metaller öch 

alla fick tillverka en ring av a kta Sterlingsil-

ver. Eleverna fick öcksa  ö va pa  att rita detalje-

rade smycken pa  datörn söm sedan skars ut 

med laser.  

En grupp i a rskurs sex öch tillvalsniörna har 

fa tt ta del av pröjektet Kultur i skölan med 

förmgivare Fia Antus öch handletts i förmgiv-

ning av henne.   

Vi har gjört studiebesö k till Löftet öch tagit 

del av utsta llningen Systraskap öch inspire-

rats av traditiönella bröderier i mödern tapp-

ning. A nnu i maj besö ker vi öcksa  syatelje n 

Restyle öch bekantar öss med ha llbart möde 

öch cirkula ra pröcesser. Vi har a ven besö kts 

av externa inspiratö rer söm bjudit va ra elever 

pa  nya tankesa tt öch infallsvinklar. Bland an-

nat fick tva  elevgrupper delta i en wörkshöp 

da r eleverna funderade ö ver de glöbala ma len 

fö r ha llbar utveckling genöm anva ndning av 

kreativitet, innövatiön öch medskapande prö-

Maria tar en bild av utställningsskåpet: spiktavlor 

och solfärgad bakgrund. Foto: Maria Fjällstöm 

Cricut-topp. Foto: Stina Ahlmark 
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cesser. Visiöneringslabben ördnades av Sara 

Bengts & Petri Hynninen, Finlands ambassa-

dö rer fö r Wörld Creativity and Innövatiön 

Day.  

 

Makraméarbete. Foto: Stina Ahlmark 

Bild från en 

workshop. 

Foto: Stina 

Ahlmark 
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Bildkonst  

Detta la sa r har De glöbala ma len fö r ha llbar 

utveckling, ur UNESCÖ Agenda 2030 betönats 

i bildkönstundervisningen, fra mst ma l 11 

Ha llbara sta der öch samha llen, samt ma l 15 

Ekösystem öch biölögisk ma ngfald. Dessa ma l 

sammanfö ll va l med la röa mnets centrala in-

neha ll Bildkulturer i ömgivningen, söm inne-

ba r att eleverna ska undersö ka öch la ra sig 

hur man pa verkar öch skapar ha llbara öch 

trivsamma livsmiljö er fö r ma nniskör öch djur. 

Eleverna har undersö kt, planerat öch fram-

sta llt fö rslag pa  arkitektur, böendemiljö er, 

bösta der samt designprödukter öch  inred-

ningsartefakter söm a r ekölögiskt ha llbara. I 

september under Ha llbarhetsveckan i Ö ster-

bötten gjörde a rskurs 7 ett besö k pa  Vasa 

Wildlife Festivalens arrangemang vid Fanny-

huset. Vi bekantade öss med ölika exempel pa  

ha llbara öch ekölögiska lö sningar inöm de-

sign öch industriell pröduktiön. Vi sa g a ven 

den prisbelö nta dökumenta rfilmen Clösing 

the Lööp. Eleverna i a rskurs 8 arbetade med 

ett pröjekt öm hur utrötade fa gelarters livs-

miljö er kan fö rba ttras fö r att ra dda fa glarna 

förtbesta nd. Under hö stterminen könkretise-

rades temat ha llbara livsmiljö er ytterligare 

na r eleverna arbetade med fötökönstna ren 

Erik Jöhanssöns spa nnande utsta llning Places 

Beyönd pa  Kuntsi museum fö r mödern könst. 

I december deltög eleverna i teckningsta v-

lingen 

#MyKvarkenSat 

söm handlade öm 

satelliten Kvarken-

Sat söm skö ts upp i 

rymden. Elevernas 

ide er öch teckningar 

öm satellitens funkt-

iön öch design flö gs 

ut i rymden ömbörd 

pa  satelliten. Under 

va rterminen deltög 

eleverna i wörk-

shöpveckör vid 

Kuntsis museum fö r 

mödern könst. Ele-

verna bekantade sig 

med mödernisten 

Gö sta Diehls verk 

öch studerade hans 

expressiönistiska 

öch kubistiska verk. 

Da refter fick elever-

na prö va att sja lva 

gö ra verk i kubistisk 

anda i museets 

wörkshöpstudiö.  

  

Besök på Kuntsi åk9. 

Foto: Lisette Smed-

lund 
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Ovan; Formgivning åk 8. Foto: Li-

sette Smedlund 

Vänster: Fredsduva, målning av 

Felicia Holm 8a. Foto: Johan Wik-

ström 
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Elevhandledning 

 

A k 7 

Elevhandledning a r ett nytt a mne fö r elever i 

a rskurs 7. Eleverna har haft elevhandledning 

en ga ng i veckan i periöd ett öch tva . Under 

lektiönerna har eleverna fa tt bekanta sig med 

skölan öch diskutera tankar öch fö rva ntning-

ar fö r la sa ret. Eleverna har öcksa  fa tt tips pa  

ölika studietekniker öch fa tt begrunda vilka 

tekniker de redan anva nder sig av. De har 

öcksa  fa tt tips pa  andra mö jliga studietekni-

ker. Da rtill har de fa tt reflektera ö ver sina 

individuella egenskaper öch vad söm mötive-

rar dem. Under la sa ret gjörde eleverna a ven 

sina tillval infö r a k 8 öch a k 9, da r de via en 

elektrönisk blankett skulle ö nska tva  la nga 

tillval öch ett kört tillvalsa mne.  

 

 

 

A k 8 

Eleverna i a k 8 har under periöd fyra bekan-

tat sig med na ringslivets ölika branscher i 

Finland öch fa tt en inblick i yrken söm hö r till 

de ölika branscherna. De har a ven genömfö rt 

yrkesvalstest öch na rmare bekantat sig med 

yrken söm intresserar dem. Det körta tillvalet 

de haft i a k 8 har de fa tt byta ut till ett nytt 

infö r a k 9. Under periöd fem har betöning 

legat pa  PRAÖ (praktisk arbetslivsöriente-

ring). Eleverna har fa tt införmatiön ga llande 

PRAÖ öch via röllspel öch andra ö vningar fö r-

berett sig infö r sin PRAÖ-vecka. Under vecka 

21 var eleverna pa  PRAÖ pa  valfri arbetsplats.  

 

A k 9 

Eleverna i a rskurs 9 har en ga ng i veckan haft 

elevhandledning i periöderna 1-4 öch indivi-

duella handledningssamtal. I bö rjan av sep-

tember fick eleverna genömfö ra en PRAÖ-

vecka. Under elevhandledningslektiönerna 

har fökuset legat pa  planering av framtiden. 
Studiebesök till  Vamia (klassrum). Foto: Lovisa 

Till 
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Eleverna har bekantat sig med Finlands ut-

bildningssystem med betöning pa  andra sta-

diets utbildningar öch ö vriga utbildningsal-

ternativ. Under hö stterminen gjörde eleverna 

studiebesö k till Yrkesakademin öch Vamia 

öch pa  va rterminen till Vasa ö vningsskölas 

gymnasium. Digitalt införmerade a ven Vasa  

gymnasium öm sin verksamhet. Eleverna 

hade öcksa  pöp-up besö k i klass av Vamia, 

Fria kristliga fölkhö gskölan, Nörrvalla idrötts-

ledare, Vasa ö vningsskölas gymnasium öch av 

Evangeliska fölkhö gskölan i Svenskfinland 

söm införmerade öm fölkhö gskölea ret fö r 

la röpliktiga Linje X öch Fö rega ngarna. Skölör 

pa  andra stadiet har a ven erbjudit pröva pa  

dagar da r eleverna fa tt mö jlighet att bekanta 

sig med utbildningar under en dag. Under 

periöden 22.2-22.3.2022 genömfö rdes ge-

mensam ansö kan till utbildning efter den 

grundla ggande utbildningen via ansö knings-

tja nsten Studieinfö.fi. 

 

  

 

Ovan studiebesök till Yrkesakademin (målar). 

Foto Lovisa Till 

Studiebesök till Vasa övningsskolas gymnasium. 

Foto: Olivia Högnabba  
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Huslig ekonomi 

Ölika förskningsrappörter visar att matprö-

duktiön öch -könsumtiön sliter pa  va r planet. 

I huslig ekönömi jöbbar vi pa  alla a rskurser 

fö r att eleverna ska bli medvetna öm hur de 

pa  ölika sa tt kan bidra till att bli en mer ha ll-

bar matkönsument. Deltemat en ha llbar sköla, 

ur la sa rstemat en ha llbar, va lma ende öch va r-

deskapande sköla, har pa  sa  sa tt blivit upp-

ma rksammat öch praktiserats i en stör del av 

undervisningen. 

 

A k 7 

Undervisningen i a k 7 a r uppbyggd kring hel-

heterna Kö kets ABC, Kö kets DEF, Könsumen-

tens ABC, Na ringens ABC öch Kla dva rdens 

ABC. 

Eleverna i a k 7 har duktigt dökumenterat med 

ma ltidsbilder + tillhö rande reflektiön fra n 

varje la randetillfa lle i Itslearning. Slutpröduk-

ten en egen kökbök med ”mina töpp-10-

matupplevelser” fra n undervisningen i huslig 

ekönömi fra n la sa ret höppas vi blir den kök-

bök söm eleverna öfta a terga r till na r de ska 

tillreda basmat. Att hygien a r viktigt i kö ket 

har eleverna sta ndigt blivit pa minda öm öch i 

slutet av la sa ret fick eleverna avla gga ett 

”hygienkö rkört” söm bevis pa  att de kan 

”kö kshygien”. 

Elevdokumentation av salladsbowl. Reflektions-

uppgiften till bilden var: Se på din salladsbowl. 

Följer den tallriksmodellen och vilka komponenter 

hör till respektive näringsämne? Finns det något 

näringsämne som det borde vara mer eller mindre 

av för att den skall bli komplett? Foto: Gun 

Åbacka 
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Tillval a k 8 

I tillvalsgrupperna i a rskurs 8 har vi jöbbat 

med ölika teman under la sa ret. Eleverna har 

bland annat tillverkat egen pasta öch bekan-

tat sig mera med ölika typer av östar. Nördens 

la nder med deras mat öch matkulturer har 

öcksa  behandlats. Eleverna har a ven fa tt visa 

sina kunskaper genöm ”Utmaningen”, en ta v-

ling da r ölika livsmedel ska anva ndas fö r att 

tillreda en ma ltid. 

 

Tillval a k 9 

I a k 9 har teman söm na rmat, fö rjulsfester, 

öxveckör öch internatiönell matlagning ge-

nömfö rts med ha llbarhet söm ett sta ndigt 

inslag. Under temat na rmat fick eleverna t.ex. 

utmaningen att i sina grupper designa en ö s-

terböttnisk pizza med ingredienser i stört sett 

enbart fra n Ö sterbötten. Resultaten var in-

tressanta öch eleverna fick insyn i matprö-

duktiönen i Ö sterbötten. Fö rjulsfesterna bes-

töd av sja lvsta ndighetsfest, fö rjulsmingel öch 

alternativ julmiddag öcksa  med fökus pa  fin-

la ndska livsmedel. Efter julens fester öch frös-

sande kömmer öxveckörna. Under temat öx-

veckör uppma rksammades ka len i ölika vari-

anter, ett kanske inte sa  pöpula rt livsmedel 

bland elever men med tanke pa  ekönömisk 

öch ekölögisk ha llbarhet ett viktigt livsmedel i 

det finla ndska husha llet. En elev skriver a nda  

i sin löggbök: ”Ka ldölmar tyckte jag ganska 

mycket öm öcksa . Jag hade inte ta nkt pa  att 

jag skulle tycka öm picklade grö nsaker men 

faktiskt var döm göda.” 

Under temat internatiönell matlagning har 

mat öch matlagning i Japan, Vietnam, Kina, 

Thailand, Indien, Mellanö stern, Etiöpien, Peru 

öch Mexicö uppma rksammats. Eleverna har 

sja lva fa tt va lja ett land utanfö r Euröpa söm 

de planerat ett undervisningstillfa lle öm.  

 

Kört tillval a k 9 – den ha llbara matresan 

Den virtuella ha llbara matresan har fö ljt upp-

la gget fra n SVT Pa  spa ret öch Vart a r vi pa  

va g? Matresan startade fra n VÖ S öch fö rsta 

anhalten fö r resan var Na rpes da r vi stiftade 

bekantskap med grö nsaksödling öch gjörde 

bl.a. lammfa rsbullar i röstad tömatsa s, en fa-

vörit bland eleverna. Resan har ga tt vidare till 

A land, Umea , Öslö ösv. En intressant resa da r 

vi rest ha llbart öch stiftat bekantskap med 

lökal mat. 

 

Underbart god ceviche med baguett och vit-

löksolja ”från Peru” Foto: Gun Åbacka 
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Under la sa ret har studerande med huslig ekö-

nömi söm huvuda mne eller bia mne genöm-

fö rt undervisningspraktik i a k 7–9. Tack till 

studerande söm tillra ttala gger undervisning 

pa  ett pedagögiskt öch kreativt sa tt. Nörrbrö 

ga rd har vid behöv dönerat fa r- eller 

lammkö tt till undervisningen. TACK! 

 

 

 

Förjulsmingel med smått och gott a la Finland.  

Foto: Gun Åbacka 
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GYMNASIET 
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FÖRSTA ÅRET MED NY LÄROPLAN  

D et nya skola ret inleddes som brukligt 

med samling tillsammans i Estradan. 

Å rets nya ettor inledde sitt skola r 

som fo rsta a rskull med den nya la roplanen 

medan o vriga studerande fortsa tter a nnu ett 

tag i den gamla. Ibruktagandet av den nya 

la roplanen har medfo rt en hel del fo ra ndring-

ar i det sa tt vi arbetar pa  gymnasiet. Vi har 

poa ngterat de positiva fo ra ndringarna och 

beaktat utmaningarna. Det a r mycket inspire-

rande att se ba de la rare och studerande ta till 

sig allt det nya. Tillsammans har det provats 

pa , evaluerats och fo rba ttrats. Vissa praktiska 

utmaningar som till exempel det att omfatt-

ningen av en del studieavsnitten har fo ra nd-

rats medfo rde dock en del utmaningar under 

a ret. Det har ocksa  varit oerho rt inspirerande 

att se det gemensamma arbetet med studieav-

snitt o ver la roa mnesgra nserna och gemen-

samma o vergripande studier med valfria te-

maomra den. Den ma ngsidiga kompetensen 

har som begrepp tagit ett tydligt steg in verk-

samheten. 

Ått ha tva  la roplaner samtidigt a r ba de utma-

nande och givande. Implementering av nya 

la roplaner med tillho rande planer som bila-

gor fo r alltid med sig na got nytt och spa n-

nande. Sa  ocksa  i a r. Som gymnasium var vi 

va l fo rberedda pa  implementeringen av den 

nya la roplanen och de fo ra ndringar som hade 

fo rberetts fo ll va l ut. I samband med att la ro-

planen togs i bruk tog vi tillfa llet i akt och 

uppdaterade ma nga av va ra planer som ba de 

ger struktur och rutiner a t verksamheten men 

ocksa  ett ra ttesno re a t va ra studerande. I 

verksamheten betonas allt starkare va lbefin-

nandet som grund fo r en bred allma nbildning 

och ett livsla ngt la rande.  

Tyngdpunktsomra den som samverkan och 

delaktighet fick ocksa  allt sto rre fokus i och 

med fo ra ndringarna.  

Fo rutom en ny la roplan fo r ettorna sa  tillkom 

a ven den utvidgade la roplikten med nya rikt-

linjer och besta mmelser fo r anordnaren. Den 

tydligaste skillnaden fo r studerande var 

Bild: UBS 

Citat om vår skola från Skolfreden. 
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kanske a nda  den att de fick ba de la romedel 

och verktygen kostnadsfritt fra n skolan.  

Samtidigt som de nya ettorna fo ljde en ny 

la roplan fick o vriga studerande som bo rjade 

avla gga sin studentexamen va ren 2022 go ra 

det med hja lp av en ny examensstruktur. Obli-

gatoriska och extra prov slopades och samti-

digt inkluderar studerande minst fem exa-

mensa mnen i studentexamen.  

Rutiner och bekanta strukturer ger trygghet 

och erbjuder sto d i vardagen. Efter na gra a r 

av pandemin ka ndes det allt viktigare att vara 

na rvarande i vardagen och betona ba de sam-

arbete och samvaro. Å ret har gett ma nga gla d-

jea mnen, va ra traditioner har igen synts un-

der skola ret. Fo r en del av va ra studerande sa  

har det varit fo rsta ga ngen de tagit del av ge-

mensamma samlingar och fysiska skolevene-

mang men a ven studieresor och internation-

ella mobiliteter har a teruppsta tt under a ret.  

Å ven om pandemin fortsa ttningsvis pa verkat 

genomfo randet att traditionella inslag a r vi 

a nda  glada o ver att ha kunnat anordna alla 

va ra a rliga evenemang.  

Ny examensstruktur, SEN 

Faddergalan. Foto: DCB 
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Ba de ho stens och va rens studentdimission 

anordnades fo r fo rsta ga ngen sedan 2019 

pa  plats med pompa och sta t. Pandemin har 

naturligtvis pa verkat studerandes vardag 

och studiernas ga ng men mycket tack vare 

det att studerande visat prov pa  resiliens 

och glatt skolsamfundet med utma rkta pre-

stationer och sta rkande attityder har ge-

menskapen va xt allt starkare och den ljus-

nande framtid a r va r!  

 

Mats Borgmästars, rektor 

Traditionerna a r oerho rt viktiga fo r att skapa 

en va lfungerande skolgemenskap, en stark vi-

ka nsla och ett andra hem. Ållt sa dant som 

o vningsskolans tidigare a rga ngar lyfter upp 

som ka nnspakt. Ått pandemin satt sina spa r 

a r tydligt men samtidigt har en ny a rga ng av 

studerande skapat sina egna minnen under en 

tid som knappast la r a terkomma. Pandemiti-

den har varit speciell och utdragen men va ra 

studerande och personal som tillsammans 

gjort det ba sta av perioden kan a nda  fo rno jt 

fo rpassa den ur tiden. 

Foto: DCB 
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Under la sa ret har ba de Å bo Åkademis sty-

relse och fastighetsa garen Finlands Universi-

tetsfastigheter fattat beslut om en nyinveste-

ring pa  nuvarande Spektrums plats. Å bo Åka-

demis styrelse gav i sitt mo te i november ba-

serat pa  en helhetsbedo mning i uppdrag a t 

Åkademidirekto ren att bereda ett nybygge pa  

nuvarande Spektrums plats. Beslutet om en 

investering a r en del av Å bo Åkademis uppda-

terade fastighetsstrategi. Med tacksamhet 

konstaterade o vningsskolans personal att de 

synpunkter som framfo rts kring vad som upp-

levs som mest a ndama lsenligt hade vunnit 

geho r hos styrelsen.  

Enligt den planerade tidtabellen skulle Spekt-

rum ha to mts sommaren 2022 och byggnaden 

rivits direkt da refter. Nu blir det inte sa  utan 

planering fo r ett nybygge fortsa tter under 

na sta la sa r. Enligt en prelimina r tidtabell 

skulle nya spektrum sta  klart till ho sten 2025. 

Gymnasiet fortsa tter fo rbereda evakueringen 

under den tid som bygget pa ga r. Evakuerings-

tiden blir sa vida alla tillsta nds-, planerings-, 

upphandlings- och byggnadsprocesser lo per 

sma rtfritt tva  la sa r.  

Planeringsprocessen har fortsatt under hela 

la sa ret ba de med hja lp av externa experter 

men ocksa  med hja lp av ba de studerande och 

personal pa  plats i gymnasiet. Parallellt med 

de externa processerna har interna processer 

kring utrymmena, planerna och funktionerna 

pa ga tt under a ret. Fo r a ndama let finns en 

referensgrupp i gymnasiet som samlat in syn-

punkter fra n personalen och tillsammans med 

arkitekterna och ingenjo rsbyra n diskuterat 

och tagit fram olika lo sningar. Personalen har 

ocksa  under mo ten och i gemensamma tra ffar 

erbjudits mo jlighet att pa verka utformningen 

och funktionerna i den nya byggnaden. Delvis 

pa verkas a ven funktionerna i huvudbyggna-

den da  bland annat tillga ngligheten blir 

ba ttre. Transparens och delaktighet har varit 

ledord i processen som fortsa ttningsvis pa ga r. 

Vi ser fram emot den fortsatta processen och 

samtidigt a r vi medvetna om va rldsla get och 

hur det eventuellt kan komma att pa verka 

processen under de kommande a ren. 

 

NYA SPEKTRUM 

Styrelsen från ÅA på besök. Foto: Mats Borgmästars 
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During the school year 2021-22 we have had 

32 students in the PreDP group 1E, 

23 students in the DP1 group 2E and 27 stu-

dents in the DP2 group 3E. In addition a tem-

porary student from USÅ joined the pre-DP 

class in December and studied there for the 

rest of the school year. 

The year has meant going back to a more nor-

mal situation, which also included some acti-

vities outside the classroom:  

• Students from both 2E and 3E participated 

in Helsinki Book Fair. 

• 3E participated in a theatre workshop at 

Wasa Teater.  

• 2E and 3E arranged International Day of 

Food and Culture, where parents and staff 

had the possibility to try food prepared by 

the students. The event was part of CÅS, 

and the money collected was used to 

charity. 

• Those studying Swedish Å in 3E participa-

ted in Literature Days in Umea . 

• 2E and 3E had a Biology field trip and a 

CÅS walk. 

 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Theatre Workshop at Wasa Teater. Foto: Wasa Teater 

Energy Week visit 1. Foto: Markus Norrby 

XXXXXX 
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Åt the end of Åugust, 22 students graduated 

at the diploma ceremony in the Estrada. The 

pandemic situation was a little bit better at 

that moment and we were happy to invite the 

closest family members to the ceremony, but 

the event was also live-streamed to a broader 

audience. 

In March, we graduated one more IB student 

during a more personal ceremony in Rune-

bergsalen. 

CanSat competition 3-6.2022 

During the school year a group of 8 students 

from 2E prepared for the CanSat competition 

as a CÅS project. Five students then represen-

ted the team at the actual competiton held in 

Vasa 3-6.2.2022. The CanSat competition as 

about building a mini-satellite that will gather 

data and transmit the data over radio during a 

simulated mission, whre the can-sized satel-

lite is lifted to about 500 height with a minia-

ture rocket and then returns to the surface 

with a parashute.  

The judges were especially impressed by the 

graphical design and the tree shaped yagi 

ground station antenna, themed to match the 

mission selected by the group which was to 

use satellited to monitor forest fires.  

 

Henrik Lindgrén, IB-Coordinator 

 

 

CanSat, carrying rocket to launch. Foto: Markus Norrby 

CanSat, presentation for jury. Foto: Markus Norrby 
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Temadagar 

SKS brukar med ja mna mellanrum ordna 

olika temadagar, fo r att pigga upp vardagen 

eller uppma rksamma ho gtider. Vi har tradit-

ionsenligt ordnat ma nga sa dana under a ret, 

bland annat en sportdag, Kvinnodagen och 

pyjamasdagar. 

STUDERANDEKÅREN 

Foto: Foto Airaksinen Ab 

Verksamhet under 2021-2022: 

Stormöte 31.8.2021  

SKS ordnar i bo rjan pa  varje skola r ett 

stormo te da r de nya representanterna fra n 

a rskurs 1 va ljs in till styrelsen. Ho stens stor-

mo te ho lls i vanlig ordning precis som de tidi-

gare a ren. Precis som 2020 ho lls mo tet pa  

Zoom. Undantaget i a r var att 

kandidaterna fra n ettan som 

ville sta lla upp info r valet 

kunde vara na rvarande och 

presentera sig info r skolan 

livestreamat ista llet fo r att 

skicka in en video. De som 

sta llde upp info r valet fick 

bera tta kort om sig sja lva 

samt om varfo r de var intres-

serade av att vara med i sty-

relsen. Mo tet streamades live 

info r hela skolan genom en 

la nk som skickades ut innan 

mo tets bo rjan. Emma Bos, 

Ylva Klockars, Tilde Moliis 

och Ellen Norrback va ljs som 

nya medlemmar till styrelsen. Utklädda elever under SKS sporttemadag. Foto:  SKS-medlem 



 

155 

Julkalender, december  

Under december ma nad go mde SKS godis 

runtom i skolan varannan dag som en julka-

lender fo r att ho ja julka nslan i skolan. Den 

brukar vara uppskattad varje a r av alla stu-

deranden. 

Innebandyturneringen 15.12.21-16.12.21 

Varje a r ordnar SKS en innebandyturnering 

mellan klasserna i skolan.  

Å ven detta la sa r var den mycket uppskattad 

och vi fick se ba de fina prestationer och ut-

kla dningar. Efter finalen do k na gra gamla abi-

turienter fra n ÅBI21 upp som o verraskning 

och utmanade a rets treor.   

 

Pingisturnering, januari  

Precis som ma nga a r tidigare, ordnades a ven i 

a r en turnering i pingis. Den blev lyckad, med 

ma nga duktiga deltagare fra n alla a rskurser 

och turneringen bjo d pa  ma nga spa nnande 

matcher.  

 

Hygienpass, februari  

Med hja lp av Folkha lsan ordnade SKS en mo j-

lighet att skaffa hygienpass, da r eleverna be-

talade 15€ och vi stod fo r resterande 5€. 

Detta var mycket uppskattat och skulle ha 

varit va ldigt smidigt om inte ha lften av passen 

skulle blivit fo rsenade, a ven om det lo ste sig 

till slut.  

 

Årets vinnande lag, 3D. Foto: SKS-medlem 

Det utmanande laget av ABI 21 med årets treor efter  matchen. Foto: Anne Uppgård 
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Övrigt:  

Ny post: 

Fo r att fo renkla sko tseln av SKS instagram-

konto info rdes en ny post under a ret, somean-

svarig. Till detta valdes Ellen Norrback. Inne-

havaren a r ta nkt att ska sko ta de planerade 

inla ggen, medan alla andra medlemmar hja l-

per till att ha lla det aktivt under a ret. 

 

Halarmärken  

Under la sa ret har halarmärken marknadsfo rts 

och sa lts a t sa  va l tidigare abiturienter som 

elever i skolan. Ma rkena har kostat 2€ styck 

och haft bra a tga ng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya Spectrumbyggnaden  

SKS har fa tt ta del av de nya ritningarna fo r 

Spectrum, som ha ller pa  att planla ggas. Vi fick 

a ven bidra med tips och synpunkter samt 

vara med och planera lo sningen fo r den tillfa l-

liga flytten. Under a rets ga ng har fra gan om 

att gymnasiet helt skulle flytta till Åcademill 

kommit upp, vilket SKS starkt motsatte sig, 

och vars plan senare a ven skrotades. 

 

  

Kårens medlemmar läsåret 21-22:  

Daniel Berg (ordfo rande), Hannes 

Ulfvens (ekonomiansvarig), Tilde 

Bergstro m, Zalfa Yehia, Linn Åhlskog 

(vice ordfo rande), Ella Hofman, Elias 

Mulders, Tilde Lo fqvist sekreterare), 

Ylva Klockars, Emma Bos, Ellen Norr-

back (some-ansvarig), Tilde Moliis, 

Nikke Palmberg (handledande la rare) 
 

 

Efter stormo tet 26.1:  

Linn Åhlskog (ordfo rande), Emma Bos 

(vice ordfo rande), Ylva Klockars 

(ekonomiansvarig), Tilde Lo fqvist 

(sekreterare), Ellen Norrback (some-

ansvarig), Ella Hofman, Elias Mulders, 

Tilde Moliis, Daniel Berg, Hannes 

Ulfvens, Tilde Bergstro m, Zalfa Yehia, 

Nikke Palmberg (handledande la rare) 
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”Keep Calm and Kaffe & Bulla"   
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Ått inleda gymnasiestudier kan vara en stor 

omsta llning sa  det a r viktigt att det finns tuto-

rer som tar emot och hja lper och sto der nya 

studerande under den inledande perioden. 

Ått fa  vara med och skapa en gemenskap da r 

alla kan ka nna sig trygga och delaktiga a r ett 

meningsfullt uppdrag. Tutorerna a r ocksa  

viktiga rollmodeller sa  att de nya studerande 

redan tidigt inser att ha r fa r alla vara sig 

sja lva.  

Tutorerna har aktivt jobbat fo r att de nya et-

torna skall ka nna sig va lkomna och inklude-

rade i va r skolverksamhet. Redan fo rsta skol-

dagen va lkomnade tutorerna alla studerande 

pa  skolga rden. Varje basgrupp fick senare 

under dagen tra ffa sina egna tutorer fo r ”la ra 

ka nna varandra” o vningar och introduktion. 

Tutorgruppen ansvarade fo r planeringen och 

genomfo randet av friluftsfo rmiddagen som 

ingick i ettornas SH01 kurs. Tutorerna deltog 

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

ende studieplanering info r provveckan.  

TUTORER 

Foto: Foto Airaksinen Ab 

Tutorer i Vasklot. Foto: DCB 
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I oktober ho lls ett arbetsmo te med utva rde-

ring av verksamheten samt planering framo -

ver. Som diskussionsunderlag anva ndes Folk-

ha lsans material. I december samlades bas-

grupperna fo r julinspirerade aktiviteter.  

Tutorerna har medverkat vid flertal PR-

tillfa llen fo r a k 9. Tutorteamet har pa  ett fo re-

do mligt sa tt jobbat och samverkat fo r skolans 

ba sta och visat stort intresse fo r att utveckla 

tutorverksamheten. Ett gla djande stort antal 

studerande i a rskurs 1 anma lde i april 2022 

sitt intresse fo r att fungera som tutorer under 

fo ljande la sa r. Åv dessa utsa gs 20 studerande 

som deltog i tutorutbildningen under tre till-

fa llen i maj. Maria Lingonblad, sakkunnig i 

mobbningsfo rebyggande arbete vid Folkha l-

san, drog den inledande delen av utbildning-

en. Som tutorhandledare fungerade Diane-

Christine Blusi och Åsa Löf. 

 

 

Tutorer 2021-2022: 

Clara Berglund, Lova Blomqvist, Bea ta 

Bryskova, Saga Djupsjo backa, Elin Ekman, 

Simon Englund, Nida Fredriksson, Nellie 

Ho glund, Ire n Lindskog, Tilda Lo fqvist, Car-

lene Mutiganda, Cassandra Ma kynen, Gaia 

Narayan, Ebba Nord, Tilda Nystrand, Isabel 

Rautamo, Tove Siegfrids, Ågnes So der-

stro m, Julia Wentja rvi, Ellen West. 

 

Tutorer på skolgården. Foto: DCB 
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ÖVIS I RÖRELSE 

Det a r tredje a ret 

som projektet O vis i 

Ro relse har fa tt 

statsundersto d fo r 

att kunna erbjuda 

olika aktiviteter un-

der skola ret. Ma let 

a r att fa  en verksam-

hetskultur i skolan 

som a r positiv till 

ro relse och aktivitet. Varje insats som go rs fo r 

att o ka studerandenas va lma ende a r sa  viktig. 

Vi har nu gjort en a rsklocka som visar vilka 

aktiviteter och projekt som a r aktuella under 

olika tider av skola ret. I bo rjan av ho sttermi-

nen hade vi aktiviteter utomhus. Pa  bilfria 

dagen uppmuntrades alla studeranden som 

kom till skolan med cykel med en smoothie 

fra n cafeterian. Vi var ocksa  en av pilotsko-

lorna som testade appen Smartbreak som 

slumpvis valde en o vning fo r o vre kroppen 

och en o vning fo r nedre kroppen som paus-

gymnastik pa  lektioner. UKK-institutet erbjo d 

appen Breakpro gratis a t alla andra stadiets 

skolor. Åppen har olika program som t.ex. 

nack- och ryggo vningar, ergonomitips och 

pausgymnastik. Å ven la nkar med tips pa  pa-

usgymnastik har skickats ut till la rarna. Nytt 

fo r i a r var pickleballturneringen. Det a r en 

sport man la r sig ganska snabbt och passar a t 

alla. 

En nyhet fo r la sa ret var att vi ordnade en 

vandringseftermiddag fo r alla a rskurser efter 

att fo rsta perioden avslutats. Ettorna gick Vi-

karskat vandringsled i Bjo rko  och tva orna 

vandrade la ngs leden Iskmo-Jungsund. Tre-

orna ho ll till vid O jberget. Denna satsning 

uppskattades stort av ba de studerande och 

la rare och inspirerade oss till att fortsa tta 

arrangera aktiviteter efter varje periodslut. I 

samarbete med va lma endegruppen ordnades 

en aktivitetseftermiddag i bo rjan av decem-

ber. Ettornas tema var ro relsegla dje och de 

fick va lja mellan fotboll, kodda eller prome-

Åk 1, Vikarskat vandringsled. Foto: Joachim Hofman 
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nad vid Fenniahallen. Tva orna fick slappna av, 

andas och tra na yoga. Treorna fick en session 

i mental tra ning. Efter period fyra ordnas val-

fria aktiviteter med allt fra n kla ttring till en 

session i mindfulness.   

I december inleddes rekryteringen av nya 

ro relsecoacher. Gruppen av 16 nya ro relse-

coacher utbildades i samarbete med FPV:s 

projekt Learning by Moving. Under va rtermi-

nen ordnades frikastta vling i basket och bad-

mintonturnering med ba de singel och dubbel-

turnering. I april deltog ma nga studerande 

och la rare i den a rliga motionskampanjen. I 

maj ordnades aktiviteter utomhus och mera 

material som inspirerar till aktivitet anskaffa-

des. 

 

 

 

Nya teamet av rörelsecoacher 22-23. Foto : DCB 

Åk 2, yoga med Åsa Båsk. Foto: DCB 
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GRUPPHANDLEDARNA 

Årskurs 1 
 

Å rets ettor var de fo rsta studerande som in-

ledde sina studier enligt den nya la roplanen 

(GLP2021). Å rets ettor var ocksa  den fo rsta 

a rsgruppen som inledde sina studier i det 

kostnadsfria gymnasiet. Ållt skolmaterial, in-

klusive laptop och kurslitteratur sta r skolan 

fo r fra n och med nu. Å rets ettor a r a ven den 

fo rsta a rsgruppen som till absolut sto rsta de-

len anva nder sig av digitala la romedel. Å m-

nesla rarna fick info r la sa ret va lja om man 

ville ha kurslitteraturen i pappersform eller 

digitalt och en stor majoritet gick 

in fo r det digitala. Mycket nytt 

alltsa , och det a tersta r att utva r-

dera hur det hela faller ut. 

Under la sa ret har vi satsat pa  

va lma ende och gemenskap, I en-

lighet med skolans la sa rstema 

”En va lma ende, ha llbar och va r-

deskapande skola”. Ålla stu-

derande har fa tt mo jlighet till 

enskilt utvecklingssamtal med 

ba de grupphandledare och studi-

ehandledare. Uto ver detta har 

det ordnats grupphandledartra f-

far och tematra ffar kontinuerligt 

under la sa ret. I enlighet med pro-

jektet O vis i ro relse har vi under la sa ret gjort 

en specialsatsning pa  fysisk aktivitet och mot-

ion. Tematillfa lle 1 ordnades som en friluftsef-

termiddag efter fo rsta provveckan i slutet av 

Foto: Foto Airaksinen Ab 

 

Friluftseftermiddagen. Foto: Moja Ladvelin 
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september, alla ettor fick da  mo jligheten att 

go ra en vandring ute i va rldsarvet pa  Replot. 

Under tematillfa lle 2 som ho lls i november 

provade hela a rskursen tillsammans pa  olika 

bollsporter i Fenniahallen. Tematillfa lle 3 som 

ordnades i mitten av januari bjo d pa  pulka k-

ning och vandring i vinterlandskapet la ngs 

Vasas strandlinje. Tematillfa lle 4 tilla gnades 

igen vandring utomhus men denna ga ng 

mestadels i stadsmiljo n och i grupper med 

studerande fra n olika basgrupper. Tematill-

fa lle fem som ordnades i maj erbjo d erfaren-

heter av skolans a ldre studerande anga ende 

de internationella projekt de deltagit i under 

la sa ret. Ållt som allt har det varit ett ha ndel-

serikt a r som ocksa  pra glats av att vi nu kan 

bo rja leva mera normalt efter att pandemin 

bo rjar ebba ut. 

Åsa Löf (1A), Moja Ladvelin (1B), Mikael Lax 

(1C), Joachim Hofman (1D), Anders Fransén 

(1E) 

Årkurs 2 
 

Va r stra van detta la sa r var att skapa goda 

fo rutsa ttningar fo r samverkan mellan bas-

grupperna, vilket inte var mo jligt under a rs-

kurs 1 pa  grund av pandemin. Det var natur-

ligt att lyfta fram inklusion och va lma ende 

som viktiga byggstenar fo r a ret och da rmed 

synliggo ra temata som anknyter till la sa rste-

mat “En va lma ende, ha llbar och va rdeskap-

ande skola” samt UNESCOs ma l.  

Det nya fo r la sa ret har varit de sessioner som 

ordnats efter varje period med olika aktivite-

ter fo r gemenskap och va lma ende tack vare 

arbetsgrupperna fo r O vis i ro relse och va lma -

ende. Efter period 1 fick hela a rskursen till-

sammans njuta av en fin vandring la ngs 

Iskmo-Jungsund vandringsled i vackert ho st-

va der.  

Friluftseftermidddag. Foto: Moja Ladvelin 

Iskmo-Jungsund vandringsled. Foto: DCB 

Ivrigt pusselgäng. Foto: DCB 
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Utedagen uppskattades stort av ba de stu-

derande och la rare!  

Efter period tva  kunde tva orna andas ut tack 

vare yoga, andningso vningar och so mnskola. 

Va ra temasessioner har ocksa  inneha llit akti-

viteter fo r att sta rka gemenskap och va lma -

ende genom promenad la ngs stranden i vin-

terva der och socialt samspel med hja lp av 

sa llskapsspel och pussel. I november ordna-

des en tematra ff kring ja mlikhet och likabe-

handling, vilken a r inskriven i gymnasiets 

ja msta lldhetsplan. Kuratorerna tra ffade hela 

a rskursen i bo rjan av tematra ffen.  

Luciafirandet a r traditionsenligt ett uppdrag 

fo r a rskurs 2 och en luciakommitte  tillsattes i 

oktober. Ka nslan av delaktighet och gemen-

skap sta rktes genom att alla studerande hade 

en del i arrangemangen kring luciamorgonen 

och va ra tva or klarade sitt uppdrag med 

glans. De flesta tva or deltog i de a ldstes dans 

och imponerade stort genom sin dansanta och 

charmerande uppvisning. Pa  grund av pande-

mila get kunde vi inte bjuda in publik, men 

dansuppvisningen streamades av IT-pedagog 

Åndreas Sundstedt med hja lp av studerande 

Jacob Rabb, med fo rinspelade inslag da r dan-

serna presenterades. De studerande hade 

ordnat middag fo r hela a rskursen och in-

bjudna la rare pa  Svenska klubben efter dans-

uppvisningen. 

Grupphandledarna har ha llit utvecklingssam-

tal med varje enskild studerande, som i lugn 

och ro fa tt reflektera o ver studieframga ng, 

motivation och balans i tillvaron. 

Tina Liljeblad (2A), Diane-Christine Blusi (2B), 

Ann-Charlotte Söderman (2C), Solveig Wallin 

(2D), Markus Norrby (2E) 

 

 

 

Luciamorgon. Foto: DCB 
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Äldstes dans. Foto: Sofia Heinonen 

Äldstes dans. Foto: Sofia Heinonen 
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Årskurs 3 – 4  
 

Fo r a rets abiturienter har det sista skola ret 

varit minst pa verkat av koronarestriktioner. 

Fo rutom enskilda studerandes karanta ner 

har vi inte haft na gra distansperioder. Ån-

siktsmaskerna har a nda  varit en del av va r 

skolvardag.  

Precis som tidigare a r har vi fortsatt med att 

ha en kontinuerlig dialog med va ra stu-

derande fo r att ha lite koll pa  deras va lma -

ende och studieframga ngar. Under la sa ret har 

vi grupphandledare ha llit individuella samtal 

med samtliga studerande. De studerande som 

skrev studentprov pa  ho sten ho ll en frivillig 

karanta n 10 dagar fo re fo rsta skrivningen och 

fram till att de hade skrivit den 

sista skrivningen.  

Samarbetet med studiehandledar-

na Pia och Ronja har varit viktigt. 

Studiehandledarna ho ll ocksa  en-

skilda samtal med alla studerande 

och kommunikationen mellan stu-

diehandledare och grupphandle-

dare var viktig fo r att sa kra va ra 

studerandes studieframga ng och 

slutfo rande av sina studier pa  gym-

nasieniva . I va r skola har vi tillga ng 

till en till sto dperson till i skol-

va rdsteamet. Skolcoachen Camilla 

Rogaszewska bo rjade jobba i sko-

lan efter jullovet och har erbjudit sto d och 

samtalsmo jlighet fo r de som sa  o nskat.  

Trots att allt verkade osa kert in i det sista 

kunde de traditionella tillsta llningar som fo r-

knippas med ÅBIa ret ordnas. “Penkkis” arran-

gerades i a r i form av VOSlympiska spelen och 

fo ljdes av lastbilsflaksko rande i stra lande sol.  

Å rets abiturienter har dessutom varit aktiva 

under a ret och hittat pa  ma nga roliga temada-

gar som har livat upp vardagen da  vi a ntligen 

fa tt vara tillbaka I skolan. 

Å rets IB-abiturienter forsatte skolga ngen 

fram till sista april da  de hade en egen 

“penkkis” med program och tilltugg fo r alla IB

-la rare samt fo r 1E och 2E. Deras student-

skrivningar inleddes 28.4. och avslutades 

20.5. Speciellt under la sa ret var bl.a. en CÅS-

vandring la ngs Bjo rko -Panike leden som var 

mycket uppskattad. 

Genom va rt arbete med a rskursen vill vi sa  

gott det ga r bidra till att just va r skola skall 

vara en va lma ende, ha llbar, trygg och va r-

deskapande skola. Och sa  hoppas vi fo rsta s att 

va ra studenter sedan fortsa tter sin resa mot 

bildningen.  

Frida Crotts (3A), Johanna Bonäs (3B), Kristina 

Skjäl (3C), Lisette Smedlund (3D), Margita Ny-

man (3E) 

 

Penkkis. Foto: Lisette Smedlund 

Penkkis. Foto: Frida Crotts 
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR 
 

Under det ga ngna la sa ret har vi satsat pa  att 

skapa stimulerande inneha ll i de nya studie-

avsnitten, enligt den nya la roplanen. Bland 

annat har det kreativa skrivandet varit mera i 

fokus. Under ho sten ho ll fo rfattaren Ellen 

Stro mberg en lektion i kreativt skrivande med 

alla ettor. Å ven om gymnasiestudierna ra tt 

la ngt ga r ut pa  att analysera och kritiskt 

granska olika typer av texter, betonar den nya 

la roplanen vikten av att studerande hittar sin 

egen ro st och kreativitet. Under va ren ho ll 

Ånnika Å man pa  uppdrag av Labbet en inspi-

rationsworkshop med en grupp ettor i att 

skriva och la sa dramatik. Workshopen ge-

nomfo rdes med syftet att ge verktyg och tips 

info r eget dramaturgiskt skrivande.  

Litteraturen har ocksa  fa tt en sto rre roll i den 

nya la roplanen och vi har ho rsammat detta 

genom att la sa mycket i alla grupper, speciellt 

inom sko nlittera ra genrer men ocksa  sak- och 

medietexter. Pa  ho sten spelade vi in ett fo rfat-

tarsamtal med den svenska fo rfattaren Ån-

ders Fager som skrivit serieromanen Kra -

korna. Studerande skrev sja lva fra gorna och 

tre ettor ledde samtalet med Fager via zoom. 

Programmet visades senare pa  Vasa Littfest. 

Vi blev ocksa  inbjudna att ha lla ett samtal 

med scifi-fo rfattaren Henna Johansdotter in-

fo r livepublik pa  littfesten. Ha r deltog stu-

derande fra n olika a rskurser och diskuterade 

romanen Glasvaggan. Fo rutom att ge oss in-

spiration att la sa bo cker har de olika fo rfat-

tarmo tena gett va ra studerande mo jlighet att 

samtala med verksamma skribenter och o va 

sig i att upptra da info r publik.   

Kommunikation a r det tredje omra det som 

fa tt mer utrymme i den nya la roplanen. Det 

har passat bra in da  vi arbetat med skolans 

la sa rstema: En va lma ende, ha llbar och va r-

ÄMNESVIS VERKSAMHET 

Bokmässa i Helsingfors. Foto: Kristina Skjäl 
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deskapande skola. Dessa teman har vi stra vat 

efter att uppma rksamma genom att skapa ett 

inspirerande, inkluderande och tryggt sam-

talsklimat. I kurserna o vas kommunikationen 

ba de enskilt och kollaborativt. Skrivstugan 

har varje vecka erbjudit studerande sto d i 

form av skrivhandledning, vilket minskat pa  

stressen och fo rba ttrat gymnasisternas ma -

ende. 

Med IB-grupperna har vi deltagit i La scent-

rums och Utbildningsstyrelsens Prata bok-

projekt. I bo rjan av ho sten sa nde fo rlagen 

bo cker till klasserna och i oktober fick vi a ka 

till Ma sscentrum i Helsingfors fo r att inter-

vjua Kaj Korkea-aho och Mathias Rosenlund 

om tabun i litteraturen pa  Helsingfors bok-

ma ssa. Studerande skrev ocksa  artiklar om 

sina upplevelser pa  ma ssan samt recensioner 

av romanerna, som publicerades pa  La scent-

rums webbtidning La sglans.  

Dagen fo re ma ssbeso ket beso kte vi ocksa  

Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. 

I a r blev det a ntligen mo jligt att ga  pa  teater 

igen. I december sa g hela gymnasiet Botnia 

Paradise pa  Wasa Teater, med understo d fra n 

Svenska kulturfonden. Teaterupplevelsen 

behandlades i alla modersma lsgrupper da r vi 

ocksa  bland annat ja mfo rde recensioner och 

diskuterade dialektens betydelse och olika 

slag av humor. 

En annan efterla ngtad resa som vi gjorde med 

en IB-grupp (Swedish Å: Literature) gick till 

Umea  Littfest i mars. Egentligen skulle resan 

ursprungligen ordnas tva  a r tidigare, men pa  

grund av pandemin blev den uppskjuten i tva  

a r. Vi deltog i programmet pa  Folkets hus i 

Umea  under tva  intensiva dagar.  

I maj ordnades en fo rela sning och en works-

hop i estradpoesi med fo rfattaren Rosanna 

Fellman. O vningsskolan samarbetade kring 

arrangemangen tillsammans med Svenska 

O sterbottens litteraturfo rening. 

 

Workshop i att skriva 

dramatik. Foto: 

Amanda Aumanen 
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SPRÅKGRUPPEN                                              

finska, engelska, franska, tyska 
 

Årbetet med den nya la roplanen i a rskurs 1 

mo jliggjorde ett nyta nk fo r spra kens del. Det 

fo rsta studieavsnittet fo r finskans och engels-

kans del fokuserar pa  spra kinla rning och 

skapandet av en spra kprofil.  Vi har redan 

verktyg som vi har jobbat fram under ma nga 

a r fo r att ge den studerande fo rutsa ttningar 

fo r att fo lja sin egen la rstig. Nu har a ven de 

nya la romedlen bidragit med en uppsa ttning 

av verktyg fo r samma a ndama l.   

De studerande skapade sin spra kprofil i Office 

365 och uppmuntrades kontinuerligt att upp-

datera sin spra kprofil fo r att mot slutskedet 

av gymnasiestudierna fa rdigsta lla sin spra k-

CV. Ho sten 2021 gjordes ett samprojekt mel-

lan finska och engelska da r tva  grupper av 

studerande var gemensamma fo r ba gge spra -

ken. Detta gav oss oss la rare nya insikter och 

samarbetsmo jligheter. De studerande kunde 

reflektera o ver spra kinla rning generellt och 

sina egna la rstrategier samt planering och 

utva rdering av det egna arbetet. De enspra -

kigt svenska studeranden i a k 1 fick beso k av 

spra kambassado rerna inom ramen fo r det 

fo rsta studieavsnittet.  

Spra kprofilen ga ller ocksa  fo r studerande  i 

franska och tyska. Det finns en uppenbar sy-

nergieffekt ur studerandeperspektiv med 

flera spra k som samverkar kring spra kprofi-

len. Vi har fo ljt det utvecklingsarbete som 

gjorts pa  nationell niva  av UBS och LUKKI 

na tverket (https://kieliprofiili.com/sv/

sv_front/). Vi7 samarbetet har a ven satt  fo-

kus pa  spra kprofilen och bedo mning enligt 

intentionerna i la roplanen.  

 

I de flesta spra k har vi ga tt o ver till digitala 

la romedel. I B-spra ket nybo rjarfranska och IB

-la roplanens French Åb Initio och French B, 

Standard Level (som alla tre huvudsakligen 

undervisas i sammanslagna grupper) har vi 

dock ha llit oss till pappersla romedel, delvis 

pga da ligt utbud av digitala la romedel i 

franska men a ven med den motiveringen att 

det a r la ttare att bo rja med na got helt nytt om 

man fa r se det framfo r sig pa  papper och 

handgripligen go ra o vningsuppgifterna fo r 

hand i boken. Det finns ocksa  mycket forsk-

ning som visar pa  att kopplingen mellan han-

dens ro relser och inla rning a r stark.  

Va ra grupper i B-spra ken franska och tyska 

har fortsa ttningsvis varit stora och livskraf-

tiga. I a rskurs 1 har vi haft kring 30 nybo rjar-

studerande per spra k. Fo r franskans del har 

grupperna periodvis varit sa  stora att vi i kur-

serna 3 och 4 har varit tvungna att dela grup-

perna fo r att inte o verskrida 30 studerande 

per kurs, vilket ho r till ovanligheterna i da-

gens gymnasier. Det stora intresset kan delvis 

 
Quizlet. Foto: Frida Crotts 

GLP2019 Stödmaterial för språkprofilen.          

I samarbete med Lukkiverkosto och UBS. 
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bero pa  va ra satsningar att uppmuntra till 

studier i B-spra ken franska och tyska (se na r-

mare beskrivning av va r UBS-finansierade 

satsning under projektnamnet “Ça va? Was 

geht?” under de a mnesvisa rubrikerna tyska 

och franska) som gett va ra studerande ma nga 

nya bero ringsytor med dessa spra k och kul-

turer, med allt fra n filmvisningar, mingel och 

temaworkshoppar till fysiska beso k och olika 

typer av aktiviteter tillsammans med utbytes-

studerande (detta a r fra n Frankrike). Vi har 

a ven efter en paus pa  tva  a r a terigen upptagit 

va ra spra kresor till Paris och Berlin – att upp-

ra ttha lla dessa traditioner a r en viktig moti-

verande faktor fo r va ra spra kstuderande. Se 

na rmare beskrivning av studieresorna under 

projektrubrikerna Paris och Berlin. 

Spra kgruppen har sedan ho sten 2020 haft ett 

gemensamt forum i Its learning fo r delande av 

material och tips. Tre spra kla rare deltog un-

der ho sten i en MOOC kurs om Bedo mning 

som pedagogiskt verktyg i gymnasiet.  

UNESCO teman som bearbetats inom spra k a r 

internationalisering, va rldsnaturarv, va lma -

ende, ha llbarhet och ja mlikhet.  Vi har stra vat 

till att o ka va lma endet genom en harmonisk 

inla rningsmiljo , la rstrategier pa  individniva  

och realism i tidsanva ndningen. Vi har velat 

ger tid fo r diskussion och reflektion. Projektet 

“O vis i ro relse” gav inspiration till aktiviteter 

som o kar de studerandes fokus och energi-

niva . La sa rstemat “va lma ende, ha ll-

barhet, va rdeskapande skola” var 

da rmed naturliga fokusomra den i 

va rt arbete.  

Fo r franskans del kombinerade vi 

internationalisering och va rlds-

naturarv och gjorde tillsammans 

med va ra 9 utbytesstuderande fra n 

so dra Frankrike ba de grupparbeten 

pa  franska kring Kvarkens naturarv, 

samt tog bussen ut till Replot bro 

och Svedjehamn i Bjo rko  fo r att be-

kanta oss med utsta llningen vid 

Va rldsarvsporten och studera De-

Geer mora nerna fra n toppen av Saltkaret. I 

internationaliseringens tecken fick ocksa  9 av 

va ra egna studerande prova pa  att ga  3 veckor 

i skola i so dra Frankrike och ta del av var-

dagslivet i en fransk familj. 

Vi har haft mo jlighet att testa pa  samarbete 

med ho gskolor och universitet med ett par 

gymnasiegrupper, som virtuellt fick ta del av 

de spra kstudier vid tredje stadiet som bli-

vande klassla rare och a mnesla rare erbjuds i 

finska. Som ett led i denna satsning erbjo d 

institutionerna fo r franska/tyska vid Å bo 

Åkademi i oktober va ra gymnasiestuderande i 

de korta spra ken en virtuell workshop kring 

serietidningar och gav pa  sa  sa tt en inblick i 

vad som ha nder vid institutionerna. 

Samarbetet med Jyva skyla n normaalikoulu 

fortsatte som eklasstandemsamarbete inom 

fyra gymnasiekurser. Tandemparen tra ffades 

virtuellt via Teams och diskuterade och lo ste 

uppgifter, turvis pa  svenska och turvis pa  

finska. Pa  va ren genomfo rdes a ven en klass-

tandemkurs tillsammans med Vaasan lyseon 

lukio. Klasstandem skiljer sig fra n eklasstan-

dem pa  sa  sa tt att studerande tra ffas fysiskt 

och samarbetar med uppgifter och projekt pa  

ba de finska och svenska.  

Pa  grund av det ra dande pandemila get ordna-

des ingen utbyteskurs mellan o vningsskolan 

och Jyva skyla n normaalikoulu detta la sa r. 

Fransk läshörna. Foto: Frida Crotts 
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HISTORIA  

 

Å mnet historia ger de studerande viktiga 

verktyg fo r att fo rsta  dels det fo rflutna, dels 

nutiden. Inom va rt a mne tra nar vi de stu-

derande att se vilka ka llor som a r pa litliga och 

vilka budskap som fo rs fram, att se igenom 

argument som a r mer eller mindre grundlo sa, 

att se hur bland andra politiker anva nder 

historien som redskap fo r att vinna ro ster och 

ibland till och med manipulerar historien fo r 

att va nda ma nniskor mot varandra. Historia 

a r med andra ord ett mycket kraftfullt red-

skap fo r att skapa fo rsta else fo r det som ha n-

der i nuet. 

Studerande vid Vasa o vningsskolas gymna-

sium erbjuds nio kurser i historia. La sa rets 

centrala temaomra den va lma ende, ha llbarhet 

och va rdeskapande behandlas pa  ett naturligt 

sa tt i alla dessa kurser. Ma nniskans va lma -

ende a r summan av ma nga besta ndsdelar, 

bland annat historisk kunskap som go r det 

mo jligt att fo rsta  och bedo ma va r omva rld 

och iaktta samtiden kritiskt. I a r har vi tagit i 

bruk digitala la romedel i historia. Studerande 

pa  a rskurs ett har uteslutande anva nt digitala 

la romedel i sina kurser. Ma nga studerande 

har upplevt det som utmanande att inte ha en 

fysisk la robok.  

I a r har vi kunnat genomfo ra flera studiebe-

so k till lokala muse er. Det a r vi glada fo r. Sen-

aste la sa r begra nsades denna mo jlighet pa  

grund av coronapandemin.  

SAMHÄLLSLÄRA 

 

La sa rets centrala temaomra den va lma ende, 

ha llbarhet och va rdeskapande behandlas pa  

ett naturligt sa tt i alla sju kurser som stu-

derande vid Vasa o vningsskolas gymnasium 

erbjuds i samha llsla ra. Inom a mnet samha lls-

la ra stra var vi efter att fostra va ra studerande 

till aktiva demokratiska samha llsmedborgare 

med god ka nnedom om hur samha llet funge-

rar och hur de sja lva kan pa verka samha lle-

liga beslut. 

Under normala a r bygger en stor del av 

undervisningen i samha llsla ra pa  interaktion 

med politiska beslutsfattare, myndigheter och 

na ringsliv. Vi brukar go ra studiebeso k och ha 

inbjudna ga ster i klassrummet. I a r har vi 

kunnat genomfo ra vissa studiebeso k, men pa  

grund av coronarestriktionerna var det a nnu 

inte mo jligt att beso ka riksdagen i Helsingfors 

vilket vi brukar go ra varje a r. Vi har da remot 

beso kt ba de Europeiska centralbanken 

(digitalt) och Europaparlamentet (digitalt). 

Va ra studerande deltog ocksa  i ta vlingen Ge-

neration euro, som ordnas av Europeiska 

centralbanken. 

Info r va lfa rdsomra desvalet i januari skrev 

va ra studerande blogginla gg som de upp-

sta llda kandidaterna i O sterbottens va lfa rds-

omra de kommenterade. Vi har ocksa  deltagit i 

Åmnesty internationals brevskrivarmaraton. 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina som inled-

des i februari 2022 och den pa fo ljande Nato-

debatten i Finland har ocksa  fa tt stort ut-

rymme i va r undervisning. O verlag stra var vi 

efter att alltid ta in aktuella samha lleliga fra -

gor i va r undervisning.  

Aktivt medborgarskap, SL01. Foto: Anders Fransén 
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ja msta lldhet och minskad oja mlikhet i sam-

ha llet? Vad inneba r ha llbarhet inom sam-

ha llets, individens och ekonomins omra den 

och hur kan vi uppna  detta? Vad betyder 

egentligen inklusion och hur skapas det, i 

grupper pa  olika niva er? Inom filosofin som 

a mne behandlar vi hela tiden den ha r typen 

av fra gesta llningar.  

Pa  grund av det ra dande la get har det fortfa-

rande inte varit aktuellt att va ga planera in 

na gra exkursioner eller andra beso k till plat-

ser utanfo r skolan.  

 

 

FILOSOFI 

 

Inom a mnet filosofi har de centrala temaom-

ra dena va lma ende, ha llbarhet och va rdeskap-

ande integrerats i alla kurser pa  ma nga olika 

sa tt. Fo r va lma ende a r det viktigt att reflek-

tera o ver vad som utgo r ett gott liv och hur 

man kan planera sitt eget liv, vilket behandlas 

ma ngsidigt speciellt inom etiken. De stu-

derande har fa tt fundera o ver sina egna ma l-

sa ttningar och va rderingar i livet.  

Vad ga ller ha llbarhet har det behandlats ba de 

ur ett miljo - och individperspektiv. Vi har 

reflekterat o ver fra gor som bero r djur-, natur 

och miljo etik. Men ha llbarhet kan ocksa  syfta 

pa  att de studerande utvecklar en fo rma ga att 

fo rha lla sig till sig sja lva och till sin inla r-

ningsprocess pa  ett ha llbart sa tt. 

Filosofistudierna hja lper de stu-

derande att la ra sig att struktu-

rera sitt ta nkande och se sto rre 

helheter och samband, eftersom 

vi jobbat med att underso ka 

grunder fo r vetandet och med att 

o ppna upp begrepp och dess be-

tydelser. Kreativiteten har ocksa  

gynnats eftersom de kontinuer-

ligt utmanas av fra gesta llningar 

som saknar enkla svar. Detta kan 

alltsa  sto da de studerandes ut-

veckling mot en ha llbar insta ll-

ning till den egna kunskapen.  

Detta la sa r har vi ocksa  haft ett 

extra fokus pa  Ågenda 2030 i 

la sa rsplaneringen. Ur filosofins 

synvinkel har vi haft ma nga mo j-

ligheter att diskutera de olika 

globala ma len ba de ur ett kon-

kret men ocksa  begreppsligt per-

spektiv. Vad betyder egentligen 

Gruppen skapade roliga filosofiska memes baserat på en del 

teorier som behandlats under kursen. Foto: ACS 
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Via Zoom har studeranden fa tt digitalt beso k, 

exempelvis av en volonta r som jobbar fo r SÅT

-7 i Mellano stern. 

HÄLSOKUNSKAP 
 

La sa rstemat “En va lma ende, ha llbar och va r-

deskapande skola” har genomsyrat verksam-

heten a ven detta la sa r. I den obligatoriska 

kursen har va lma ende behandlats ur olika 

synvinklar och kommer va ldigt naturligt fram 

i kursen. Studerande har a ven detta la sa r job-

bat med personliga ha lsoprojekt da r de under 

tre veckors tid utga r fra n ett ha lsobeteende 

de vill fo rso ka go ra en liten fo ra ndring kring. 

Ha lsoprojektet har resulterat i ma nga fina 

analyser kring ha lsobeteende och vad som 

kan hja lpa och stja lpa vid en mo jlig fo ra nd-

ring.  

Fo r ett ha llbart la rande pra glas varje lektion 

av ro relse, fra mst pa  grund av pausgymnasti-

ken som studerande ansvarar fo r genom att 

planera och genomfo ra par- eller gruppvis. 

Pausgymnastiken ho jer humo ret och ger ny 

energi fo r att orka fokusera ba ttre.  

Å ret har besta tt av ma nga o vningslektioner 

ba de av studerande fra n Å bo Åkademi, som 

har ha lsokunskap som huvuda mne, men a ven 

av gymnastikstuderande fra n Jyva skyla  som 

hade sin avslutande praktik under va rtermi-

nen som a ven innefattar undervisning i ha lso-

kunskap. Studerande bidrog men ma nga in-

tressanta lektioner och givande samtal i fo r- 

och efterhandledning. 

PSYKOLOGI 
 

Inom a mnet psykologi har ha llbarhet utgjort 

det centrala tyngdpunktsomra det. I det obli-

gatoriska studieavsnittet har de studerande 

reflektera o ver ha llbarhet i fo rha llande till 

eget la rande. I de o vriga fo rdjupade kurserna 

har temat aktualiserats vid flertalet tillfa llen. 

Detta la sa r har fo rsta studiebeso ket pa  la nge 

gjorts till Experience Lab vid Å bo Åkademi 

inom kurs 3. 

Ma l fra n Ågenda 2030 som aktualiserats inom 

psykologin a r fra mst  nr 7, 9, 11, 12 

Åktuella projekt inom a mnet under la sa ret 

som sto der la sa rstemat har varit SYNÅPS med 

Å bo Åkademi och Vi7, Studera starkt, utarbe-

tat av Folkha lsan, som a r en a mneso verskri-

dande kurs som genomfo rts i gymnasiet a ven 

nu pa  engelska fo r PreDP samt Samha llsla ra 

6, Fo retag och fo retagsamhet som a r en tva r-

vetenskaplig kurs var modersma l och psyko-

logi bidrar. 

RELIGION 
 

Inom a mnet religion har ha llbarhet i olika 

former varit det o vergripande temat. Stu-

derande har fa tt fundera och reflektera o ver 

ett ha llbarhetsta nk na r det kommer till studi-

erna, bl.a. genom studieteknik och motivation. 

Ha llbarheten har a ven bero rts kring fra gor 

om klimatfo ra ndringar samt fredliga och in-

kluderande samha llen utga ende fra n religion-

ernas sta llningstaganden och ansvar i dessa 

fra gor. Ekoteologi diskuteras i de obligato-

riska kurserna utga ende fra n de Åbrahami-

tiska religionernas perspektiv. Studeranden 

har a ven fa tt bekanta sig med hur evangelisk-

lutherska kyrkan i Finland arbetar med ekote-

ologi pa  ett praktiskt plan. 

Pa  grund av coronarestriktionerna har stu-

deranden detta la sa r fa tt bekanta sig med 

andra religioner och samfund med hja lp av 

digitala redskap. Studeranden har a ven gjort 

intervjuer hos lokala samfund.  
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GYMNASTIK 
 

La sa ret inleddes med en helt ny la roplan fo r 

de studerande som bo rjade pa  ettan i gymna-

siet. Undervisningen har ga tt bra och vi har 

kunnat genomfo ra studieavsnitten och kur-

serna trots att det tidvis varit en hel del stu-

derande i karanta n. Va lma ende har ocksa  i a r 

prioriterats mest och att fo rso ka ge stu-

derandena ma ngsidig undervisning och posi-

tiva upplevelser. Tack vare nya padelhallen pa  

Vasklot har vi kunnat erbjuda mera padel a t 

studerandena och det har varit uppskattat.  

Åndra sporter vi pro vat pa  a r kla ttring vid 

Wasaup, kla ttring vid Zip Ådventure Park pa  

Vasklot, golf i Kra klund, dans med la rare fra n 

Kipina , gymtra ning och sa  fo rsta s de mer 

traditionella sporterna som ho r till skolgym-

nastiken. Studerandena har 

fa tt vara med och inverka pa  

kursinneha llet. Fo r uppgifter 

och inla mningsarbeten har 

plattformen itslearning an-

va nts. Fo r fo rsta ga ngen hade 

vi en gymnastikla rarstuder-

ande fra n Umea  universitet 

sex veckor pa  praktik i sep-

tember och oktober. Gla d-

jande var att vi under ho sten 

kunde delta i skolma sterskap-

en i fotboll och ba de flickorna 

och pojkarna fick en va lfo r-

tja nt silvermedalj.  

Pojkarnas fotbollslag. Foto: Thomas Friman 

Flickornas fotbollslag. Foto: Thomas Friman 
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I mitten av september deltog vi ocksa  i mini-

stafettkarnevalen pa  karlsplan. Stafetten var 

sexton ga nger a ttio meter och laget bestod av 

studerande ba de fra n IB och det nationella 

programmet. Å ven da r blev det en silverme-

dalj. Skolma sterskapen i innebandy inhibera-

des tyva rr pa  grund av pandemin. 

Å ldstes dans var a terigen a rets absoluta ho jd-

punkt. Vi kunde genomfo ra o vningarna och 

festen pa  den ra tta dagen trots en hel del stu-

derande som turvis var i karanta n. Som mest 

var sjuttio av etthundratolv dansare i karan-

ta n. I slutskedet av kursen delades stu-

derandena in i tva  grupper och en av oss la -

rare ho ll undervisning i grundskolans gym-

nastiksal och den andra i gymnasiets gymnas-

tiksal. Efter nya r fick vi ett rekordstort antal 

gymnastikla rarstuderande fra n Jyva skyla . De 

har varit pa  praktik under na stan hela va rter-

minen och bjudit pa  fina upplevelser a t va ra 

studerande.  

 

 

Samarbetet med projektet O vis i 

ro relse har fortsatt nu fo r tredje 

a ret i rad. Ergonomi, ro relse i 

vardagen och motionsgla dje a r 

de tre fokusomra dena vi satsar 

pa . Ma let a r att fa  till sta nd en 

verksamhetskultur i skolan som a r positiv till 

ro relse och aktivitet. Å ven sma  stunder av 

aktivitet ger positiva ha lsoeffekter.  Vi var en 

av pilotskolorna som testade webappen 

Smartbreak och UKK-institutet erbjo d appen 

breakpro gratis a t alla andra stadiets skolor i 

Finland. Ba da har anva nts fo r pausgymnastik. 

Bilfria dagen cykelkampanj, friluftsdagar, 

pickleballturnering, temaraster, dans popup 

pa  skolga rden, badmintonturnering, motions-

kampanj, utbildandet av femton nya ro relse-

coacher a r bara en del av va r verksamhet. 

Det a r nu sex a r sedan stafettkarnevalen ord-

nats pa  olympiastadion i Helsingfors. Men i a r 

fick vi a ntligen delta i stafettkarnevalen igen. 

Ministafettkarnevalen. Foto: Thomas Friman  
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MATEMATIK 
 

Under la sa ret har vi satsat pa  att de stu-

derande ska fa  ba sta mo jliga kunskap. Vi har 

utmanat de studerande samtidigt som vi va r-

nat om deras va lma ende. Lyckade studier ho r 

samman med att de studerande ma r bra och 

trivs. Genom att bygga inla rningen pa  fo rsta -

else har vi stra vat till att motivera de stu-

derande och gett dem goda insikter och en 

god grund fo r framtiden.  

Fo rsta else fo r matematik och matematiska 

samband a r en fo rutsa ttning fo r all naturve-

tenskaplig forskning, men ocksa  fo r statist-

iska underso kningar inom alla vetenskapsgre-

nar. I den korta matematiken har fokus legat 

pa  allma n matematisk grundfa rdighet och i 

den la nga matematiken pa  att la gga grunden 

fo r vidare studier inom naturvetenskap. 

I matematikinla rning a r god studieteknik och 

sja lvka nsla mycket viktiga fo r framga ng och 

att skapa en inkluderande och trygg la rmiljo  

da r positiv psykologi och goda baskunskaper 

la gger grunden fo r ett la ngsiktigt la rande a r 

ett av a mnesgruppens kontinuerliga ma l.   

Ett av la sa rets huvudma l har varit att imple-

mentera den nya la roplanen i a rskurs 1, vilket 

kra vt mycket arbete och eftertanke.  

Under la sa ret har vi jobbat kring temat vatten 

i projektet Matteduschen, da r studerande un-

derso kte insamlad statistik o ver vattenfo r-

brukning i samband med duschning.  

Speciellt under la sa ret har varit att vi fo r a rs-

kurs 1 fa tt digitala bo cker i vilka man kan 

skriva in lo sningar till uppgifter direkt i 

boken, vilket gjort att majoriteten av alla stu-

derande i fo rsta hand ”ra knar digitalt”. Tidi-

gare har det fra mst varit studerande i a rskur-

serna 2 och 3 som gjort det (speciellt i la ng 

matematik).  

Inom kursen ekonomisk matematik (MÅB06) 

fick vi ”distansbeso k” fra n Å landsbanken. Un-

der ett inspirationstillfa lle kring personlig 

Räta linjen med MAB2. Foto: Camilla Söderback  
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ekonomi pratade Cecilia Sjo vall om la n, ra n-

tor, skatter och placeringar. 

Under la sa ret har ra knestugor i matematik 

ordnats vid behov och i korta matematiken 

har en mer omfattande satsning gjort pa  bas-

fa rdigheter fo r studeranden inom a rskurs 1.  

Info r studentskrivningarna har vi a ven ha llit 

Åbitti-stugor da r vi la rt ut de program som a r 

va sentliga i studentexamen i matematik. Vi 

har ocksa  ordnat prep-tillfa llen da r vi ga tt 

igenom teman utga ende fra n de studerandes 

o nskema l samtidigt som de studerande har 

haft mo jlighet att kolla upp oklarheter.  

Åbiturienterna presterade igen va ldigt bra i 

matematik i studentskrivningarna.  

Det kan vara bra att ibland reflektera o ver 

vad framga ngen kan bero pa . Dels har vi tva  

repetitionskurser vilket har visat sig vara en 

viktig faktor (sa rskilt med tanke pa  hur 

ma nga kurser som de facto ska repeteras) och 

dels mo jligheten att grundligt ga  genom de 

verktyg och program som finns att tillga  i 

skrivningarna. 

Studeranden fra n a rskurs 3 deltog i Teknolog-

fo reningens Matteta phlan. 

Pa  IB har vi fortsatt med tre olika matematik-

niva er ba de fo r 2E och 3E. Niva erna heter 

“Ånalysis and approaches higher level”, 

“Ånalysis and approaches standard level” och 

“Åpplications and interpretation standard 

Problemlösning i MAA3. Foto: Camilla Söderback 
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level”. Den sistna mnda niva n har bara en 

grupp med studerande fra n ba de a rskurs 2 

och a rskurs 3. I ho stas bo rjade vi utveckla ett 

instrument fo r att fo rso ka guida de stu-

derande till ra tt matematikgrupp redan fra n 

bo rjan av a rskurs 2.  

Pa  PDP har den nationella nya la roplanen im-

plementerats sa  inneha llet och materialet har 

uppdaterats.  

Programmering 

Som ett sidoprojekt med finansiering utifra n 

har vi ordnat en kurs i Python-pro-

grammering fo r intresserade studerande. Det 

ha r tangerar den nya la roplan i la ng matema-

tik da r det i modul MÅÅ11 kommer att inga  

programmering. Dessutom finns Python nu-

mera i Åbitti och da r kan studeranden ha 

nytta av sina kunskaper i flera a mnen. Under 

kursens ga ng har deltagarna la rt sig grundla g-

gande programmering i Python och fa tt en 

projektuppgift da r de ska planera och pro-

grammera ett fungerande spel med valfritt 

tema. Enligt feedbacken som kommit har kur-

sen varit va ldigt omtyckt och vi hoppas kunna 

erbjuda motsvarande modul till va ra stu-

derande ocksa  i framtiden.   

 

FYSIK 
 

La sa rstemat ”En va lma ende, ha llbar och va r-

deskapande skola” har fa tt allt sto rre ut-

rymme i fysikundervisningen i och med 

GLP2021 och dess fokus pa  kopplingen mel-

lan energi, miljo  och samha lle. Temat ha llbar 

energiproduktion och energihusha llning inga r 

i det studieavsnitt som alla gymnasiestu-

derande deltar i.  

 

Vi la gger fortsa ttningsvis stor vikt vid att ut-

veckla fa rdigheter kring digitala redskap. Fy-

siken a r det la roa mne da r flest digitala red-

skap a r involverade. Inte minst i samband 

med studentskrivningarna a r det en stor fo r-

del att beha rska de ha r redskapen.  

 

Likt tidigare a r jobbar vi pa  att se vardags-

kopplingar i det vi go r. Insikterna fra n fysik-

lektionerna ska man ha nytta av a ven utanfo r 

skolan. I undervisningen i stort ligger fokus 

pa  fo rsta else och va lma ende. I viss ma n ga r 

dessa hand i hand; en studerande som a r 

medveten om att tyngdpunkten ligger pa  fo r-

sta else kring fysikaliska samband framom 

detaljkunskap ka nner mindre stress att 

plugga in detaljfakta. En studerande som na r 

o kad insikt i fysikaliska samband upplever i 

sto rre utstra ckning fascination och inspirat-

ion att ta sig an nya teman. 

 

IB PHYSICS 

 

The new national system syllabys for 1E has 

been implemented during the year with a 

combinded module 1-2 (2sp) in period 1 and 

a slightly modified module 4 (2sp) in period 

4. It is difficult to find suiting teaching materi-

al in English so a combination in-house boo-

klets and IB textbooks have been used. Å 

special event was the visit to Å bo Åkademi 

dept. of energy technology 25.3.2022 during 

Vaasa energy week where the students got to 

hear about research in energy technology and 

career opportunities in engineering.  

 

For exams 2022 the physics paper 3 was re-

moved which reduced the teaching content of 

the course and made it possible to com-

pensate partly for lessons lost due to covid. 

For the exams 2023 there will again be all 

papers which has been a challenge in teaching 

2E, since there has been a lot of covid related 

disruptions. The group 4 project was done at 

the begining of 2E with the topic of sound. 
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KEMI  
 

Kemiundervisningen i gymnasiet ger stu-

derande breda grundkunskaper inom kemin, 

och ger goda fo rutsa ttningar fo r fortsatta stu-

dier inom de naturvetenskapliga a mnena. En 

viktig del av undervisningen a r fo rsta s de la-

borationer och rapporter som studerande 

utfo r och skriver. Inom kemin uppmuntrar vi 

till ett vetenskapligt spra k och ett systema-

tiskt agerande i sa va l praktiska som teore-

tiska uppgifter. 

Nytt fo r i a r har varit den nya la roplanen fo r 

a k 1. Det nya studieavsnittet besta r av tva  

moduler, KE1 Kemi och jag och KE2 Kemi och 

ha llbar framtid. I modul 2 har ma l 6 och 14 ur 

UNESCOs agenda 2030 implementerats i sam-

band med avsnittet om vatten och vattenlo s-

ningar. I praktiken motsvarar helheten 

ganska la ngt den gamla la roplanen. De digi-

tala la romedlen fo r med sig ma nga fo rdelar 

men a ven na gon enstaka utmaning, t.ex. i 

samband med helhetso verblicken av materi-

alet. 

 

Under la sa ret har sammanlagt 19 studerande 

skrivit kemin i studentprovet, med goda re-

sultat. Ho stens repetitionskurs KE6 ger de 

skrivande en bra mo jlighet att repetera och 

fo rbereda sig info r va rens prov. 

IB CHEMISTRY 
 

This school year has brought with it two new 

courses in Pre-DP, where we have switched to 

the new national study modules KE1: Chemi-

stry and I, and KE2: Chemistry and a 

sustainable future for CHP1, as well as KE3: 

Molecules and models for CHP2.  

In IB Chemistry the teaching has returned to 

normal after the pandemic, and class 2E had 

their Group 4 project, investigating the topic 

Sound from the biological, chemical, and phy-

sical point of view.  

In 3E, the graduating class, we got some very 

needed extra lesson time, as the electable opt-

ion was not to be included in the final exams 

to compensate for time that was lost during 

the pandemic.  
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BIOLOGI OCH GEOGRAFI 
 

Inom a mnena biologi och geografi har vi job-

bat mycket med Unesco projektet och agenda 

2030; 6. Rent vatten och sanitet, 7. Ha llbar 

energi fo r alla, 11. Ha llbara sta der och sam-

ha llen, 12. Ha llbar konsumtion och produkt-

ion, 13. Beka mpning av klimatfo ra ndringen, 

14. Hav och marina resurser samt 15. Ekosy-

stem och biologisk ma ngfald.   

Rent vatten och sanitet a r na gonting som lyfts 

fram inom va rt a mne. Vi behandlar eutrofie-

ring, mikroplaster i va ra vattendrag samt 

olika typer av miljo gifter som rinner ut i vatt-

net och som anrikas I organismerna. I och 

med den pa ga ende klimatfo ra ndringen disku-

terar vi i undervisningen ocksa  kring fenomen 

som marina va rmebo ljor, korallblekning samt 

fo rsurningen av va ra hav. Den pa ga ende sko v-

lingen av planetens a nnu oro rda ekosystem a r 

ocksa  na got som sta ndigt ligger i fokus. Vi 

hoppas kunna o ka kunskapen om fenomenet 

och framfo r allt om mo jliga konsekvenser. 

Genom detta hoppas vi att va ra studerande i 

framtiden skalla ha de ra tta argumenten fo r 

att agera fo r en ekologiskt ha llbar framtid. 

Under la sa ret som ga tt har vi igen tagit i bruk 

en ny la roplan. Å rskurs 1 har sa ledes inlett 

sina studier enligt nya kriterier. Nytt fo r la sa -

ret var ocksa  det nya kostnadsfria gymnasiet. 

Fo rsta a rets studerande har fa tt allt skol-

material gratis inklusive egen laptop och alla 

la romedel. La romedlen vi nu anva nder er-

bjuds nu endast ut i digital form. De nya la ro-

medlen ha ller a nnu pa  att hitta sin form och 

har dragits med en hel del tekniska problem, 

men vi hoppas att detta skall vara a tga rdat till 

ett na sta la sa r.  

Inom IB programmet var alla biologistu-

derande pa  DP1 och DP2 pa  en tva dagars fa lt-

kurs till Bjo rko . Pa  grund av coronala get blev 

det ingen o vernattning denna ga ng men de 

 

Daria och Samira avnjuter lunch vid Salteriet under fältkursen. Foto: Joachim Hofman 
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studerande hade a nda  mo jlighet att utfo ra de 

underso kningar som inga r i la roplanen fo r 

a mnet biologi. O vriga studiebeso k a r a nnu pa  

sparla ga pa  grund av pandemin, men fra n och 

med na sta la sa r hoppas vi igen att kunna ta 

oss ut utanfo r skolans va ggar.  

STUDIEHANDLEDNING 
 

Studiehandledningen bildar en helhet som 

omfattar hela tiden i gymnasiet och innefattar 

fo rutom tva  obligatoriska kurser, a ven indivi-

duell handledning under varje studiea r, sma -

gruppshandledning och deltagande i studie-

beso k och inspirationstillfa llen.  

Fo rsta a rets studerande hade kursen Studie-

handledning 1 i period 1. Kursen introduce-

rade de studerande till gymnasiestudierna 

och genomfo rdes i samarbete med grupp-

handledarna, specialla raren, IT-personalen 

och studerandeva rdsteamet.  

Åndra a rets studerande hade kursen Studie-

handledning 2 i period 4. Kursens ma l a r att 

den studerande ska utveckla sin sja lvka nne-

dom och sin fo rma ga att planera och ha kon-

troll o ver sitt liv. Under kursen bekantade sig 

de studerande med olika alternativ till studier 

och arbete efter gymnasiet, uppdaterade sin 

studentexamensplan och anma lde sig till ho s-

ten studentskrivningar samt skrev arbetsan-

so kningar. De studerande fick beso ka 

Edu+Job ma ssan i Vasa stadshus. Vi hade a ven 

inbjudna ga ster. Ha lsopsykolog Carolina Her-

berts bera ttade om Stress och coping. Didrik 

Beukelman fra n 4H inspirerade de stu-

derande till fo retagsamhet. Va gledarna Fanny 

Kainulainen och Kaj Sjo berg fra n Fo rega ngar-

na fo rela ste och diskuterade med de stu-

derande om vardagsekonomi och vad man 

ma ste ta nka pa  da  man ska sta  pa  egna ben. 

Ånita Sundman fra n Årbetsforum vid Å bo 

Åkademi i Vasa inspirerade till fortsatta stu-

 

Abiturienter på UNIYH-dagen i Åbo. Foto: Ronja Laaksonen 
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dier och bera ttade om vilka arbetsmo jligheter 

ho gskolestudier ger. Dessutom har inspirato -

rer och representanter fra n yrkesho gskolorna 

Novia och Årcada presenterat studieutbudet.  

De inspirationstillfa llen om studier och ar-

betsliv som har erbjudits under flera onsdags-

eftermiddagar har varit o ppna fo r alla stu-

derande, men fra mst tredje och fja rde a rets 

studerande har deltagit, eftersom de inom 

ramen fo r sin kurs i Studiehandledning 1 

ma ste delta i minst fem tillfa llen. Åbiturien-

terna hade ocksa  mo jlighet att delta i Ho g-

skoledagen pa  distans och i Å bo Åkademis 

och Novias UNIYH-dag sa va l i Vasa som i Å bo. 

Beso ket till Å bo ordnades i samarbete med 

Vi7-gymnasierna. 

SPECIALUNDERVISNING  
 

Det tredje la sa ret med coronaspo ket har varit 

ett ta mligen matematiskt a r na r det ga ller 

sto dinsatser. Uto ver regelra tt specialunder-

visning, har det a ven handlat om sto dtimmar 

erbjudna av matematikla rare, om tra ning i 

ra knestugor och om kamratsto d under ha l-

timmar. Distansmatematiken verkar inte rik-

tigt ha satt sig fo r alla under Teams- eller 

Zoomlektionerna, oberoende stadium. Det 

hade sina fo ljdverkningar i fjol, men naturligt-

vis har spa ren funnits kvar a ven i a r. 

Stadiediskrepansen mellan ho gstadie- och 

gymnasiestudier, som naturligtvis ga ller i de 

flesta la roa mnena, har troligtvis varit sto rre 

nu a n under tidigare a r eftersom den nya la -

roplanen GLP2021 inte har pandemianpas-

sats. Da  man har fo rma nen att omges av kun-

niga och a mneshungriga kolleger blir det 

ocksa  extra tydligt att na rundervisningen i 

olika a mnen ofta verkar ha vunnit som under-

visningsform i duellerna med dito distansun-

dervisning.  

Det vi go r och satsar pa  i gymnasiet eller i 

kollegiet som helhet sto der som regel det vi 

fokuserar pa  i specialundervisningen, sa  a ven 

det ha r la sa ret. Eller vad sa gs om “GRIT”; Vad 

a r det som hja lper oss att lyckas? Hur bygger 

man utha llighet och en acceptans fo r det 

tidskra vande arbetet med att utveckla exper-

tis och att lo sa sva ra problem? Och hur ha ller 

man glo den vid liv? Men det ra cker inte en-

bart med Grit. Skolva rlden beho ver ocksa  

vara “kultursensitiv”, men vad betyder det? 

Och hur ska vi ta nka fo r att inte enbart fa  ung-

domar att la ra och fo rsta  - utan ocksa  att min-

nas det som vi la r ut? 

Svaren pa  fortbildningsfra gorna ovan, som vi 

ka nner dem med den forskning och de erfa-

renheter vi har i dag, lyder i komprimerad 

form:  

Utha llighet skapas med hja lp av mikrovanor. 

Det vill sa ga genom att vi stegvis bygger upp 

goda vanor, vilka i sin tur underla ttar fo r oss 

att fa  tag i styrkan och “sisun” na r de va l be-

ho vs. Ått vi kan ga  vidare efter ett misslyck-

ande och har en vilja att ka mpa och att ut-

vecklas (Å se Fagerlund). Kultursensitivitet a r 

inte desto mer invecklat. Det handlar helt en-

kelt om va r vilja och fo rma ga att fo rsta  ma n-

skor med annan ha rkomst (Emina Årnauto-

vic). Men det till synes enkla a r ibland det 

sva ra. Vi ma nniskor kan bara minnas vad vi 

aktivt ta nkt, eftersom det vi ta nker och reflek-

terar kring, ocksa  a r det som vi sedan kan 

a terkalla fra n va rt la ngtidsminne (Ånna Tebe-

lius Bodin). Sa dant och mycket mer har la sa -

ret bjudit pa .   
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BILDKONST  
 

Inom bildkonstundervisningen har vi under 

la sa ret utga tt fra n la sa rstemat “En va lma -

ende, ha llbar och va rdeskapande skola”. Va rt 

ma l har varit att leda studerande till att hitta 

styrka i att uttrycka sig genom bild och form. 

Uppgifterna i bildkonst har varit sa dana att 

varje studerande har hittat kreativa lo sningar 

som samtidigt gett dem lugn, va lma ende och 

en avstressande stund. Ett annat viktigt ma l 

fo r undervisningen i bildkonst har varit att 

den studerande ska fo rsta  konstens, omgiv-

ningens och den o vriga visuella kulturens 

betydelse i sitt eget liv.  

I en global va rld beho ver den studerande fa  

utveckla sin kulturella identitet genom att 

producera och tolka olika bilder.  

Temaomra den fra n Ågenda 2030 som vi har 

tagit fasta pa  under a ret a r: Ha lsa och va lbe-

finnande, Ha llbara sta der och samha llen, Li-

vet i haven, Beka mpa klimatfo ra ndringen, 

Ha llbar konsumtion och produktion. Vi har 

arbetet med a teranva nt material som har for-

mats om i de studerandes ha nder. 

Årkitekt Johan Ba ckman beso kte skolan och 

bera ttade om skapandet av de byggnader som 

han har varit med om att fo rverkliga i Vasa 

centrum. Studerande fick ocksa  insyn i arki-

tektutbildningen samt hurudant arkitektens 

arbete a r. 

Fra n YIT kom Mikael Snellman till bildkonst-

gruppen fo r att presenterade Wasa Station 

projektet. Det var en spa nnande stund da r 

studerande fick framfo ra tankar och ide er. 

Bildkonstprogrammet har under la sa ret fo r-

gyllt vardagen genom sina utsta llningar i skol-

miljo n. La sa rets slututsta llning som a k3 arbe-

tat intensivt med under tre perioder valde de 

gemensamt att kalla ”Dro mmar”. Konstverken 

sta lldes ut i Pharmacy House – Cafe  & Bakery 

under tiden 24 januari – 21 februari. Det blev 

en fin helhet och ungdomarna kunde ka nna 

sig no jda o ver sin process. 

 

Grafikverkstad åk 3. Foto: Maja Röj Urrutia  

Efter vernissagen på Pharmacy House – Café & 

Bakery bjöd Uffbom på pizza åt bildkonsttreorna. 

Foto Lisette Smedlund 
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Info r slutprojektet samarbetade vi med konst-

na rerna Mia Damberg och Mattias Lo fqvist. 

Gruppen beso kte konstna rernas gemen-

samma atelje  da r de fick goda ra d info r sin 

utsta llning. Mia och Mattias bera ttade ocksa  

om sin egen skapande process. 

Under maj ma nad samarbetade vi igen med 

konstna rsduon Åtelje fo reningen Wasa genom 

konstna rsmo tet med bildkonststuderande i 

a k 2 under den pa ga ende Formkursen. 

Under la sa ret kunde vi till va r stora gla dje 

fortsa tta va rt samarbete med Midga rdsskolan 

i Umea . Bildkonstprogrammets a k 2 och 

na gra fra n a k 3 beso kte Umea  28-29 april ef-

ter en paus pga coronasituationen. Stu-

derande beso kte Bildmuseet och fick ta del av 

workshop pa  Midga rdsskolan. Vi beso kte 

a ven Konstho gskolan och La rarho gskolan vid 

Umea  Universitet.   

Vernissage av bildkonstdiplomen som a k 2 

gjort blev det 12 maj i Culturums aula i sam-

band med Faddergalan.  

Vi bildkonstla rare kunde resa pa  fortbildning 

till Borga  i november. Fortbildningen hade 

temat ”ha r och nu” och ordnades av stiftelsen 

Pro Årtibus. 

Det goda samarbetet med understo ds-

fo reningen fo r bildkonst och musik, UFFBOM, 

har fortsatt under la sa ret. Koordinator Lisette 

Smedlund, med Jani Jansson som suppleant, 

har inga tt i styrelsen under la sa ret 2021-

2022. Vi a r mycket tacksamma o ver fo ra ldrar-

nas engagemang.  

Bildkonstprogrammets a k 2 sta ller under 

sommaren ut bilder och reliefer i samarbete 

med Korsholms musikfestspel. Temat fo r fest-

spelen a r "Sjungande skogar". Studerande 

arbetar den sista perioden under va rterminen 

med inspiration fra n festspelens tema. 

 

 

 

Bildkonststuderande i åk 2 och 3 utanför Konsthögskolan i Umeå. Foto: Maja Röj Urrutia 

Besök till Konsthallen med åk 1. 

Foto: Lisette Smedlund  
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Grafiktryck av Jenni Annala åk 3. 
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MUSIK 

 

Det a r inte helt obekant att pandemin som 

omgett oss drabbat de publika tillfa llena ha rt. 

I synnerhet musikbranschen och givetvis alla 

andra sceniska konstformer har till och med 

ora ttvist i ma nga fall drabbats av restriktion-

er. I ett skolperspektiv syns detta i att etable-

rade skolkulturella traditioner som till exem-

pel regelbundna konserter och gemensamma 

identitetsskapande traditionsevenemang fallit 

bort eller med konstgjord andning framfo rts i 

onaturliga hybridversioner. Den viktiga ge-

menskapande publika kontakten, ”live-

ka nslan”, har varit en utmaning fo r ba de 

publik och artist. Gemenskapandet sker mel-

lan ma nskor utan mellanha nder i form av 

ska rmar och masker. Musik fungerar som en 

social verksamhet som bidrar till att ma nni-

skor ka nner sammanhang och mening. Detta 

har konstaterats i flera sociologiska studier.  

En utmaning har a ven varit muntligheten i 

klassrummet som resultat av pandemin. En 

naturlig muntlighet inneba r och bidrar till 

social samvaro och smidighet, o ver lag till 

kommunikationsfa rdighet, kunskapsinneha ll 

och spra kutveckling fo rsta s. Vi beho ver mer 

fokusera att utveckla diskussionskulturen 

med studerande, att mer ta nka ho gt och ut-

mana till diskussioner och pedagogiska fo r-

handlingar i klassrumsinteraktionerna. I a m-

net musik har pandemin tydligt pa verkat 

detta. I vissa skolor har det till och med varit 

fo rbjudet att sjunga. Tack och lov inte hos oss 

i O vis. 

Trots alla utmaningar kan vi lyfta fram ma nga 

positiva saker a ven. Den sto rsta satsningen 

genom a ren har alltid varit musikprogram-

mets a k 3 musikal.  Å rets ”Info r allas o gon” 

blev en kvalitativt ho g produktion med Ånna 

Moberg som regisso r https://

www.vasabladet.fi/Årtikel/Visa/533847. Tva  

fo resta llningar fick dock insta llas pga. pande-

min men vi gla ds a t de fo resta llningar vi 

kunde genomfo ra. Det a r en ynnest att fa  vara 

delaktig i produktioner som dessa. Detta ga l-

ler givetvis a ven oss involverade pedagoger.  

 

Musikalen, INFÖR ALLAS ÖGON. Foto: DCB 
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Augusti -December 2021 

10.8 La sa ret inleds i Estrada, musikframtra -

dande av studerande, musikprogrammet a k 2 

14.9 CLL ordnar videoinspelningsdag av live-

musikinslag musikprogrammet a k 2. 

29.9 Inspelningsdag av ensemblesa ngkurser-

na i  musikprogrammet a k 1 och 2 

29.9 Musikprogrammets studerande a k 2 del-

tar i webbinariet ”Ålla ska fa  ma  bra”  direkt-

sa nt fra n Wasa Teater 29.9.2021. Ett samar-

bete mellan Centret fo r livsla ngt la rande, 

Wasa Teater, Vasabladet, O T och Sydin 

11.10 Youtubepremia r fo r ensemblesa ngskur-

serna i musikprogrammet a k 1 och 2. 

12.11 Gymnasieko ren upptra der live pa  Åca-

demill i samband med UBS internationalise-

ringsdagar 

26-29.11 Musikalen ”Info r allas o gon” fram-

fo rs av musikprogrammets studerande a k 3. 

11.12 Gymnasieko ren upptra der pa  julfest. 

13.12 Lucia i Estrada fo r hela gymnasiet. a k 2. 

Mars-Juni 2022 

11.3 Musikinslag av musikstuderande a k.1 pa  

IB-dimission. 

24.3 Ånordnande av Vi7 musikla rarkompe-

tensdag. 

4.4-5.4 Musikprogrammets a k 2 konserter 

med Film- och musikalmusik. 

21.4 Fa rdighetsprov fo r so kande till musik-

programmet 

25-29.4 Studerande fra n musikprogrammet 

deltar i en La tskrivarhackaton tillsammans 

med studerande fra n Korsholms gymnasium 

och Tammerfors svenska privatskola. 

28-29.4 Musikprogrammet a k 2 studie- och 

musikalplaneringsresa till Umea  

12.5 Faddergala. Samtliga a rskurser inom 

musikprogrammet upptra dde. 

3.6 Traditionell utomhuskonsert. Samtliga 

a rskurser inom musikprogrammet upp-

tra dde. 

 
Faddergala. Foto: DCB 
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Fo r fo rsta ga ngen ordnades detta la sa r Kom-

petensdagar fo r studerande i gymnasiet. År-

betsgruppen fo r kompetensdagarna plane-

rade dagarna utifra n tidigare erfarenhet av 

kompetensveckor i o vningsskolans ho gstadie-

klasser. Dessutom diskuterades vikten av att 

Kompetensdagarna i gymnasiet a r starkt fo r-

ankrade i och fo renade med va rt uppdrag och 

samtidigt skall dagarna skapa ett merva rde 

ba de fo r studerande och fo r verksamheten 

generellt.  
 

Kompetensdagar a r inla rning under friare 

former och a r knutet till la sa rstema (en va l-

ma ende, ha llbar och va rdeskapande skola), 

va rdegrund och verksamhetskulturen (Vasa 

o vningsskolas gymnasium betonar va lbefin-

nande genom samverkan, delaktighet och 

respekt i varje enskilt mo te), la roplan (bland 

annat ma ngsidig kompetens) och va rt upp-

drag (en bred allma nbildning som grund fo r 

ett livsla ngt la rande).  

 

Studerande fick va lja ett av 5 teman som de i 

grupp arbetade med under tre dagar i maj. 

Till exempel de studerande som deltog i Mo-

del United Nations gruppen fick mo jlighet att 

genom en simulering representera olika la n-

der i arbetet i FNs generalfo rsamling. Model 

United Nations ordnas o verallt i va rlden och 

a r en fantastisk mo jlighet att fa  inblick i FN-

arbetet och a renden relaterat till Ågenda 

KOMPETENSDAGAR I GYMNASIET 

VILDMARKSGRUPPEN, Petsmo vandringsled. Foto: 

Camilla Söderback 

MUN,  Erik Granlund i talarstolen. Foto: 

 
HACKATON-studiebesök till gymnasiet i Petalax.                    

 
VILDMARKSGRUPPEN, Petsmo vandringsled. Foto: 

Camilla Söderback 
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2030 (a ven som en del av UNESCO-skola upp-

draget) samtidigt som de ger studerande mo j-

ligheten att sta rka den fo r oss viktiga 

ma ngsidiga kompetensen. Ålla grupper hade 

teman med en tydlig fo rankring i verksamhet-

en och ma nga grupper betonade ba de ett ha ll-

bart va lbefinnande och attitydfostran i det 

samarbetet i gruppen.   

Genom att erbjuda studerande mo jlighet att 

fo rkovra sig i ett valt tema o ver spra kgra nser-

na sta rktes a ven den gemensamma skolkul-

turen och va lbefinnandet. Friare former gav 

ocksa  studerande mo jligheten att uppta cka 

andra former av inla rningen samtidigt som de 

sja lva visade prov pa  sitt kunnande.  

Ofta betonades andra aspekter av va rt upp-

drag i tilla gg till de som fo rekommer i tradit-

ionell inla rning. I detta finns a ven en tydlig 

koppling till framtidens fo rma gor, egenskaper 

och kompetenser. Å terkopplingen fra n dagar-

na har varit mycket positiv bland sa va l stu-

derande som la rare och la rarstuderande. 

Kompetensdagarna so ker fortfarande sina 

former och planeringen info r eventuella kom-

mande kompetensdagar fortsa tter i kollegiet. 

Fo rhoppningen a r att framo ver kunna er-

bjuda fler temagrupper men starkare fo rank-

ring bland studerande och personal men a ven 

mer omfattande samarbeten med o vriga gym-

nasier i nejden, na ringslivet och tredje stadiet. 

Genom att koncentrera en del av projektarbe-

tet och studieresorna till gemensamma dagar 

tilla ts o vrig tid under skola ret sa ttas pa  

undervisning i klass.  
 

 

Vi ser fram emot nya och  

inspirerande temaområden  

under nästa läsår . 

 

HACKATON, vinnande teamet  Heptagon. Foto: 

Joachim Hofman 

MUN, Erik Granlund i talarstolen. Foto:DCB 

NATIONELLA KULTURINSTITUTIONER-temagruppen 

besökte betydelsefulla institutioner i Helsingfors.  
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Spra kla rarna i B-spra ken tyska och franska 

har i va r skola la nge ka mpat och ha llit flag-

gorna ho gt mot den nationella trenden med 

sjunkande intresse fo r spra k bland gymnasie-

studerande. Inom ramen fo r international-

isering av den allma nbildande utbildningen 

och utvecklingsprojekt inom international-

isering 2021 startade vi va rt 18 ma naders 

spra kprojekt ”Ça va? – Was geht?” och an-

so kte om bidrag fra n UBS fo r att ytterligare 

sta rka intresset fo r B-spra ken (franska och 

tyska). Projektet a r en satsning som stra cker 

sig fra n grundskolans a rskurser 8 och 9 till 

gymnasiet – just med tanke pa  att kontinuitet 

och tidig bekantskap med spra ken sporrar till 

fortsatt intresse och fortsatta studier. VI ville 

ge tyskan och franskan mer synlighet i skol-

vardagen och o ka bero ringsytorna med spra -

ken fra n att endast vara kopplade till lektion-

er och eventuella spra kresor till att genom-

syra verksamheten pa  ett djupare och mer 

ma ngfacetterat plan. Projektet har ocksa  en 

alldeles egen logo, eller egentligen tva , som 

designats av va ra gymnasiestuderande Tilde 

Berts och Lina-Mi Knif, ba da tva  studerande i 

va rt bildkonstprogram. 

Projektet innefattar ba de sto rre och mindre 

satsningar och ga ller allt fra n evenemang och 

beso k till anskaffningar. Vi inledde samarbete 

med Å bo Åkademi med tanke pa  framtida 

spra kstudier. Va ra studerande i korta spra k 

introducerades i spra kstudier genom en vir-

tuell workshop kring tecknade serier som 

institutionerna fo r franska/tyska vid Å bo 

Åkademi erbjo d i oktober. Pa  sa  sa tt fick de en 

inblick i vad som ha nder vid institutionerna. 

I november fortsatte 

projektverksamhet-

en med en filmefter-

middag i samarbete 

med Kulturskaffe-

riet Ritz da r de allra 

flesta av hela sko-

lans studerande som 

la ser tyska deltog. 

Den tyska filmen 

”Ballon” skildrade 

den sanna historien 

om 2 o sttyska famil-

jer som 1979 skapade stora rubriker o ver 

hela va rlden genom att fly fra n DDR i en sja lv-

gjord ballong. Evenemanget var mycket upp-

skattat ba de av gymnasiestuderande och ele-

ver pa  a k 7-9.  

Den franska filmen “Gagarine” visades ocksa  

pa  Kulturskafferiet Ritz fo r ca 100 studerande 

som la ser franska I 7-9 och gymnasiet samt de 

ga stande utbytestuderande som just da  var 

hos oss fra n so dra Frankrike. Filmen hand-

lade om en ung pojke I en Parisisk fo rort som 

tillsammans med andra fo rortsbor ka mpade 

mot en rivning av det huskomplex da r de 

hade skapat sina livshistorier. Å ven denna 

film var en ro rande o gono ppnare fo r ma nga 

av va ra studerande som fick se att fransk kul-

tur inte bara handlar om att shoppa pa  

B-TYSKA OCH B-FRANSKA: PROJEKTET 

”ÇA VA? – WAS GEHT?”  

Mingel efter franska filmen Gagarine på Ritz..                           

Foto: Frida Crotts 
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Champs-Elyse es eller a ta pa  fina restau-

ranger. 

Vi har inom ramen fo r projektet inlett ett in-

tensifierat samarbete med ba de Institut 

Français de Finlande och Goethe institut. 

Inom ramen fo r detta samarbete har vi bland 

annat haft beso kare fra n ba da instituten i va r 

skola, som deltagit I lektioner och diskuterat 

med va ra elever och studerande pa  tyska och 

franska. Det a r alltid lika roligt att se hur mo-

tiverade och inspirerade de studerande blir 

da  de ma rker att de kan kommunicera med 

“riktiga ma nniskor” pa  det spra k de ha ller pa  

att la ra sig! 

Fo r ho sten har vi redan framskridna planer 

inom ba da spra ken att la ta fo re detta spra k-

studerande komma till tals. De kommer att 

dela med sig av sina olika erfarenheter och 

hur de har klarat sig ute i den “stora va rlden” 

med sina respektiva spra kfa rdigheter som 

fick sin bo rjan i va r skola. 

Det a r ocksa  via Institut Français de Finlande 

och deras utsa nde “Åttache e de coope ration 

pour le français Ånne-Laure Rigeade”, som vi 

inledde ett fysiskt studerandeutbyte vid namn 

Mistral-Bore al med regionen PÅCÅ I so dra 

Frankrike. I september 2021 a kte 9 av va ra 

studerande I a k 3 till so dra Frankrike fo r att 

ga  I skola da r I tre veckor, bo I va rdfamiljer 

och bekanta sig med 

det franska vardagsli-

vet. Knappa tva  ma na-

der senare var det 

dags fo r de franska 

gymnasiestu-

derandena att I sin tur 

komma till Finland fo r 

tre veckor och ta del 

av va ra studerandes 

vardag. Det var roliga, 

men intensiva veckor 

fo r alla och vi hann 

fo rutom med lektion-

er,  filmeftermiddag 

och exkursion till 

Va rldsarvet a ven med 

beso k i de o vriga 

franskagrupperna 

 

Lisa Nyqvist på utbyte I södra Frankrike. 

Foto: Frida Crotts 

Våra franska utbytesstuderande från södra Frankrike har anlänt till Vasa flyg-

fält. Foto: Frida Crotts 
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ba de i 7-9 och gymnasiet samt ordnade med 

typiska finska aktiviteter som skridskoa kning, 

bastubad, ishockeymatch och beso k vid som-

marstugan. Utbytet kommer att fortsa tta i lite 

annat format a ven kommande la sa r. 

Tack vare projektmedel och samarbete har 

eleverna i a rskurserna 8 och 9 ocksa  fa tt upp-

leva den franska och tyska kulturen med alla 

sina sinnen. Franskagrupperna har gjort 

franskspra kiga cafe beso k till det numera 

franska gda bageriet Othello i Bra ndo  da r 

Christophe, a garen sja lv, va lkomnade oss pa  

franska och tog emot va ra besta llningar och 

uppmuntrade till smalltalk utan ett enda ord 

pa  finska, svenska eller engelska. Det ka ndes 

som att vara I Frankrike pa  riktigt och elever-

na var ja tteduktiga! Tyskagrupperna I a k 8 

och 9 har I sin tur bakat Flamkuchen tillsam-

mans med sina la rare I grundeskolans under-

visningsko k och det blir sa kert ocksa  en favo-

rit I repris! 

Vi har ocksa  haft mo jligheten att inhandla 

uppdaterad litteratur pa  tyska och franska till 

va ra skolbibliotek, fo r att o ka tillga gligheten 

fo r va ra elever och studerande. Tills vidare 

har vi ko pt in 15 titlar franska undomsbo cker 

och serier till gymnasiets bibliotek men vi 

planerar att fortsa tta anskaffningarna a ven 

kommande la sa r och da  a ven uto ka utbudet 

med olika typer av sa llskapsspel pa  franska 

och tyska. 

Efter na gra tuffa Coronapra glade a r, ka nns 

det som att vi a terigen har vind i va ra spra k-

segel och hoppas pa  fo rliga vindar a ven fram-

o ver.  

A bientôt! Auf Wiedersehen! 

 

Michi Frank och Erika Vuorinen, tyska 

Frida Crotts, franska 

 

Det var spännande att beställa på franska! Foto: Frida Crotts 
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PARIS, SPRÅK- OCH KULTURRESA 

7-13 APRIL 2022  

Efter tva  la sa r av pandemitillvaro 

utan projektresor, fanns nu a ntligen 

Parisresan inprickad i kalendern 

igen fo r va ren 2022. Men helt nor-

mala har va ra fo rberedelser och fo r-

utsa ttningar a nda  inte varit detta 

la sa r. Coronapandemin slog tyva rr  

till med fo rnyad kraft i mars, sa  vi 

blev tvungna att a ndra va r planerade 

familjeinkvartering under halva vis-

telsen till hotellinkvartering ista llet. 

Men en eventuell karanta n pa  hotell 

a r kanske a nda  att fo redra framom 

karanta n i en oka nd familj! Det blev 

dessutom na gra lite ono digt spa n-

nande veckor innan avresan, da  va ra 

flyg blev annullerade och ombokade i 

flera repriser och vi var tvungna att byta 

ba de flygbolag och fa rdmedel fo r delar av 

resan. Men som tur a r ga r det snabba ta g 

fra n Vasa direkt till Helsingfors flygfa lt 

och det finns ocksa  fo rma nliga hotell vid 

Helsingfors-Vanda flygfa lt med skyttel-

trafik till terminalerna. Om det a r na got 

man la r sig av projektresor, sa  a r det flex-

ibilitet - och det har minsann a rets Paris-

resena rer fa tt visa prov pa . C’est la vie! 

som man sa ger pa  franska, eller fritt 

o versatt Sånt är livet! 

De sista veckorna innan vi a kte iva g pa   

va r efterla ngtade resa var mycket inten-

siva, men skapade en o kad samho righet i  

franskagruppen. Under lektionerna dis-

kuterade och finslipade vi ba de program-

met och resena rernas franska samt 

o vade oss pa  att planera olika rutter med 

metron. Vi drygade ocksa  ut va r reskassa 

genom att sa lja WC- och husha llspapper 

(da r na rmare 280 euro av fo rtja nsten 

donerades till fo rma n fo r krigets offer i 

Ukraina via La kare Utan Gra nser) samt 

genom att ordna ett franskt cafe  i skolan 

da r vi serverade allt fra n franskrostat 

kaffe och cre pes med olika fyllningar till 

levande violinmusik! 

Vy från Trocaderon mot Eiffeltornet. Foto: Kristina Skjäl                            

 Franskt café i skolan Foto: Frida Crotts 
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Efter en ta gresa till Helsingfors-Vanda flygfa lt 

och en natt pa  flygfa ltshotell, var det a ntligen 

dags att boarda va r flight till Paris, Charles de 

Gaulle, torsdag morgon den 7 april.  Resan 

fo rlo pte snabbt och vid lunchtid landade vi pa  

CDG.  a r fo rsta lunch i Paris var lite av ett an-

tiklimax - den bestod av triangelsmo rga sar 

och fa rdigt fo rpackade sallader som avnjo ts 

bland kappsa ckar och ja ktande flygresena rer 

pa  Terminale 2, medan la rarna Frida och Kris-

tina ko ade fo r va ra metropass i en dryg 

timme.  Det var fo rst pa  lokalta get mot cent-

rum da  vi susade genom Paris fo rorter och 

angra nsande sma sta der, som det verkligen 

bo rjade sjunka in att vi a ntligen hade kommit 

fram! 

Va l framme vid Gare de Lyon, so kte vi upp 

va rt fo rsta hotell, Ho tel Campanile Bercy Vil-

lage, alldeles vid Seine-flodens strand. Vi 

dumpade va ra va skor, borstade av resdam-

met och satte iga ng med att utforska Paris. 

Fo rsta kva llen hann vi beso ka Louvren och 

“bonga” Mona-Lisa, som tyva rr ofta ka nns 

som en besvikelse pga de stora folkmassorna 

framfo r konstverket och dess lilla format. 

Sja lva konstmuse et a r da remot imponerande 

med sin otroliga arkitektur och o verflo d av 

tavlor och skulpturer. Efter beso ket gick vi ut 

i parken “Jardin des Tuileries” och va ra rese-

na rer fick na sta uppdrag: na mligen att so ka 

reda pa  ett matsta lle och besta lla na got att a ta 

pa  franska. En stor del av resan gick just ut pa  

detta, dvs. att de studerande pa  egen hand 

skulle klara sig i olika situationer pa  franska – 

ett uppdrag som de med stor iver gav sig i  

kast med och aldrig gav  upp, trots att  det  

inte alltid var sa  la tt. Under den fo rsta dagen 

hann vi a nnu med ett beso k vid Trocadero-

platsen med en hisnande vy mot Eiffeltornet 

och obligatorisk gruppbild, innan det var dags 

att ta metron tillbaka till hotellet. 

Fo ljande morgon var det idel glada miner 

trots sna lbla st och iha llande regn i princip 

hela dagen. Med understa ll under jeansen och 

fa rgglada paraplyer o ver huvudet drog vi iva g 

pa  nya a ventyr. Vi bekantade oss med im-

pressionistisk konst vid Muse e d’Orsay samt 

med stadsdelen Quartier Latin pa  Seines 

va nstra strand med alla dess vindlande gra n-

der, bokhandlar och sma butiker. Va ra resena -

rer la rde sig snabbt att ta sig omkring med 

metron ocksa  pa  egen hand och under de 

flesta dagar fanns det ocksa  tid att utforska 

staden i mindre grupper i ett lugnare tempo, 

tex. stro va omkring pa  

Champs-Elyse es, ga  pa  

cafe , shoppa eller bara 

chilla i na n park. Det 

var roligt att se hur 

snabbt alla blev varma 

i kla derna och verklig-

en satsade pa  att an-

va nda sin franska. Pa  

kva llarna kan det dock 

bli farligt i Paris och da  

a r det ba st att ha llas 

tillsammans och till 

exempel inte a ka 

metro pa  egen hand. 

 

Louvren och Mona Lisa. Foto: Frida Crotts 
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Fra n och med lo rdagen blev va dret lite ba ttre 

och vi kunde njuta lite mer av aktiviteter ut-

omhus under resten av va r vistelse. Vi har 

beso kt olika parker och tra dga rdar - bland 

annat Jardin de Luxembourg och Buttes-

Chaumont, fyndat kuriositeter vid loppiset i 

Porte de Vanves samt gjort ett beso k pa  en av 

Paris matmarknader (da r vi anva nde pengar-

na vi tja nat ihop med va rt cafe  i skolan) med 

efterfo ljande picknick vid Champs de Mars 

nedanfo r Eiffeltornet. Pa  lo rdag kva ll gick vi 

pa  The a tre des Nouveaute s fo r att se en hy-

steriskt rolig pja s da r Olivier Giraud la rde oss 

hur man kan bli Parisare pa  endast en timme. 

Pa  programmet i a r fanns som favorit i repris 

en tre timmars guidad rundtur la ngs Seine-

floden med guiden Ålberto, som charmade 

alla med sitt levande sa tt att bera tta om sta-

den och dess historia pa  ett lite annat sa tt a n 

vad vi var vana med. Vi hann a ven njuta av en 

ba tttur la ngs Seine-floden pa  en Bateau 

Mouche da  man fick se alla seva rdheter fra n 

en annan vinkel, inte minst katedralen Notre 

Dame de Paris, som nu restaureras efter elds-

va dan.  

De tre sista na tterna i staden bytte vi hem-

kvarter och flyttade fra n det lugnare Bercy-

kvarteret till det mer autentiskt pariska in-

nerstadshotellet Est Ho tel, pa  promenadav-

sta nd fra n ta gstationerna Garde de l’Est och 

Gare du Nord i mycket livliga kvarter. Vi 

bodde inte la ngt fra n Canal Saint Martin och 

Parc Buttes-Chaumont sa  nu fanns det igen 

nya hemgator att utforska, men ack sa  lite tid!  

Pa  tisdag, som var va r sista hela dag i staden, 

gjorde vi na got som inte vanliga turister fa r 

uppleva. Vi hoppade pa  ett lokalta g och styrde 

kosan mot Drancy, en parisisk fo rort da r gym-

nasiet “Lyce e Paul Le Rolland” a r bela get. Sko-

lan fa r mycket sa llan beso kare och go r aldrig 

projektresor, sa  vi fick ett otroligt varmt mot-

tagande av fo rva ntansfulla studerande, la rare 

och bitra dande rektor. Programmet inleddes 

med en intressant rundvandring i den sjab-

biga men va lkomnande miljo n och beso k pa  

en franskalektion da r programmet var speci-

alplanerat fo r oss. Efter det fo rsta lektions-

passet promenerade vi till en na rbela gen 

“supermarche ” fo r att inhandla picknicklunch 

som vi avnjo t i stra lande sol och va rme under 

blommande ko rsba rstra d. Det sista passet fo r 

va r del pa  skolan var en engelskalektion, som 

var planerad i “tandemstil” sa  att de stude-

rade i blandade grupper va xelvis fick prata 

franska och engelska och pa  sa  sa tt bekanta 

sig med varandra. Na gra av va ra studerande 

konstaterade eftera t att skolbeso ket till och 

med var det ha ftigaste de upplevt under hela 

resan! 

Vi inledde va r sista kva ll i Paris med ytterli-

gare en guidad rundtur till fots i stadsdelen 

Montmartre med va r guide Ålberto, som bla. 

visade oss Moulin Rouge, van Goghs forna 

hem, samt pittoreska sta llen da r Picasso och 

andra ka nda konstna rer bott och verkat. Vi 

avslutade  rundvandringen med ett beso k i 

 

VId stationen Gare du Nord. Foto: Frida Crotts 

Besök i Lycée Paul Le Rolland . Foto: Frida Crotts 
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Sacre  Coeur, alldeles invid vid Place du Tertre,  

da r vi a t en tre ra tters middag tillsammans 

med bl.a. Soupe a  l’Oignon (fransk lo ksoppa), 

Boeuf Bourgignon och Cre pes au Chocolat! En 

liten miss var att vi blev erbjudna ett bord ute 

pa  terrassen - och vi hade inte tagit med oss 

va ra tro jor och dunjackor som parisarna envi-

sades att ga  runt med, medan vi nordbor 

tyckte att det var va r!  

Det var vemodiga miner den sista morgonen 

da  alla insa g att det var dags att a ka hem igen 

efter en vecka. Vi hann a nnu med en sista 

fransk frukost med baguetter och croissanter 

innan vi marscherade iva g mot Gare du Nord 

fo r att ta RER-ta get tillbaka till flygfa ltet fo r 

att inleda resan hema t.  

Trots att vi uppskattade lugnet och tystnaden 

vid ett na stan folktomt Helsingfors-Vanda 

flygfa lt och la ngtade efter att fa  sova i egen 

sa ng igen, hade de flesta i gruppen en ka nsla 

att mycket a nnu var ogjort och osett i Paris 

och smidde redan planer pa  att a terva nda. 

 

Frida Crotts, Kristina Skjäl och franskagruppen 

i åk 2 

 

Gemensam middag på Place du Tertre. Foto: Frida Crotts 
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Spra kprojektet ”Kulturell vistelse i Tysklands 

huvudstad Berlin” kunde a ntligen fo r 11te 

ga ngen genomfo ras efter en 2-a rig Corona-

tva ngs paus och har sa ledes redan blivit en 

besta ende del i spra kundervisningen i tyska 

inom va rt gymnasium. De ma nga riga erfaren-

heterna underla ttar planeringen och organi-

seringen och skapar goda fo rutsa ttningar fo r 

kontinuerligt utvecklingsarbete. 

Våra 3 viktigaste målsättningar är: 

• att sta rka och utveckla den kommunikativa 

fo rma gan i tyska 

• att fa  insikt i den tyska kulturen och histo-

riska ha ndelser 

• att sta rka och utveckla den sociala kompe-

tensen 

P.g.a. yttre omsta ndigheter genomfo rdes pro-

jektet denna ga ng tyva rr utan fo rberedande 

kurs da r deltagarna vanligtvis jobbar med 

studieresans tema genom att bekanta sig med 

och fo rkovra sig i historiska, politiska samt 

kulturella aspekter som brukar resultera i 

diverse skriftliga och muntliga presentation-

er. 

Det som ocksa  var speciell denna ga ng var att 

2 a rskurser fick delta: a k 2 samt a k 3 som ifjol 

inte hade mo jligheten att resa. 

Resan stra ckte sig o ver 7 dagar och genom-

fo rdes i mitten pa  april. 

Under veck-

an deltog vi i 

guidade tu-

rer i och 

utanfo r Ber-

lin, beso kte 

seva rdheter 

och institut-

ioner och 

utforskade 

staden pa  

egen hand. 

Bl.a. beso kte 

vi det tyska 

parlamentet 

i det anrika 

riksdagshu-

set.  

BERLIN, SPRÅK- OCH KULTURVISTELSE 

10-16 APRIL 2022  

Gruppen framför Brandenburger Tor.  

Riksdagshuset–kupolen. 
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P.g.a. fortfarande ga llande Corona-restrik-

tioner var det tyva rr inte a nnu mo jligt att fa  

en guidad rundtur i sja lva parlamentet men vi 

kunde i alla fall beso ka den imponerande 

glaskupolen pa  riksdagshusets tak som plane-

rades av den brittiske stja rnarkitekten Norm-

an Foster. Da rifra n kunde vi njuta av en fan-

tastisk utsikt o ver den stora staden i under-

bara va rva rme.  

Ett sa rskilt fokus under va r vistelse ligger 

alltid pa  Berlins efterkrigshistoria med sta-

dens delning och a terfo rening. Temat a ter-

kom sa va l under stadsrundvandringen med 

va r la ngvarige guide Lewis och under He lene s 

guidning genom Gedenksta tte Ber-

nauerstraße. FRIHET och ma nniskors la ngtan 

till ett sja vbesta mmande liv a r sa  na rvarande 

i just Berlin och alltid relevant speciellt nu da  

kriget i Ukraina tydligt visar att det inte a r en 

sja lvklarhet. 

Årbets- och koncentrationsla gret Sachsenhau-

sen i Oranienburg strax utanfo r Berlin ho r 

sedan flera a r tillbaka till va r standardreper-

toar. Va ra studerande konfronterades med 

fo rintelsen pa  autentisk mark. Beso ket blev 

naturligtvis en mycket stark emotionell upp-

levelse. Fo rintelsen tematiserades a ven under 

stadtsrundvandringen i samband med beso -

ket av minnesplatsen ”Mahnmal fu r die er-

mordeten Juden Europas” mitt i Berlin pa  

samma sta lle da r Hitler hade sittrikskansli.  

Fo rutom a terkommande programpunkter fa r 

vi a rligen a ven in helt nya framfo r allt kultu-

rella tillsta llningar som beso ket av en av va rl-

 

På stadsguidning vid Holocaust minnesplats. Foto: Michi Frank. 

Héléne berättar intressanta men mycket tragiska 

människoöden vid Berlin muren. Foto: Moa Kola 
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dens sto rsta teaterscener i Berlins kulturin-

stitution Friedrichstadt Palast da r vi fick upp-

leva ÅRISE Grand Show ”Liebe ist sta rker als 

die Zeit”, en fa rgsprakande dansrevy i spa n-

nande kostymer med mycket musik och akro-

batik och en imponerande scenteknik. Fo re-

sta llningen info r 1800 begeistrade a ska dare 

var en va rdig avslutning pa  en underbar kul-

turvecka med a nnu ”underbarare” ungdomar!   

 

Na gra av va ra riktigt aktiva studerande be-

so kte pa  egen hand sja lvvalda konserter med 

deras favoritband (Thundercat och den tyska 

Hip-Hop gruppen 01099). Pa  det sa ttet star-

tade deras Berlin-upplevelse med en person-

ligho jdpunkt. 

De studerandes dokumentationer och egna 

reflektioner finns bl.a. pa  va r gemensamma 

Berlin-Instagram account ovisinberlin22  

Va rt a rliga studiebeso k till ett gymnasium i 

Berlin som sedan 2017 a r Barnim-

Gymnasium i den tidigare O st-Berllinska 

stadsdelen Lichterfelde blev tyva rr inte av 

denna ga ng p.g.a. tidsla ggningen eftersom alla 

Berlin-skolor hade pa sklov. Vi kommer dock 

att fortsa tta va rt samarbete med skolan, som 

a r ett av Berlins sto rsta gymnasier med o ver 

1200 studerande fra n a k 5-12 vars tyngd-

punktsomra den a r bl.a. inklusion av elever 

med olika funktionsnedsa ttningar samt integ-

ration av flyktingar. 

Fo r de flesta deltagare var vistelsen den fo rsta 

direkta kontakten med det tyska spra k- och 

kulturomra det och de fick sa  mo jligheten att 

praktiskt tilla mpa sina tyska spra kkunskaper 

som fo rhoppningsvis blir en ho jande motivat-

ionsfaktor fo r fortsatta spra kstudier. En detal-

jerad skriftlig utva rdering visade att projektet 

uppskattas och fyller en mycket viktig funkt-

ion inom spra kundervisningen och da rfo r 

kommer det att fortsa tta a ven under kom-

mande la sa r.    

Ha r kommer na gra studerande-kommentarer 

fra n utva rderingen: 

 

Vad uppskattade du allra mest? 

Att vi fick tilliten av lärarna att få gå ut och 

utforska Berlin på egen hand, gå på konserter 

m.m. 

Gemenskapen i gruppen, alla fina minnen man 

fick från resan och att få använda mina tyska-

kunskaper i praktiken 

Jag uppskattade personerna på resan, alla var 

jättetrevliga och man kände sig välkommen i 

gruppen! 

 

Med guiderna Jules och Uwe i koncentrationsläg-

ret Sachsenhausen. Foto: Moa Kola 

Berlin. Foto: Michi Frank 
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Vad lärde du dig i Berlin?   

Att Berlin är väldigt mångkulturellt och en 

stad som faktiskt passar alla personer, rika, 

fattiga, unga  och äldre 

Hur man beställer mat på tyska, att de heller 

använder kontanter, hur man navigerar i en 

större stad 

Mycket historia, att jag kan bättre tyska än jag 

trodde och att det är ganska lätt att använda i 

vardagssituationer  

Våga prata med helt nya människor på nytt 

språk 

Vad tycker du kunde förbättras?  

Ni skulle kunna lägga upp tidtabeller för mor-

gondagen i whatsapp gruppen kvällen innan 

Låt studerande vara med lite mera i planering-

en 

 

 

 

 

 

 

3 imponerade och mycket tacksamma lärare.  

Michi Frank, Moa Kola och Nikke Palmberg  
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Det a r ra tt ovanligt att tva  europeiska skolor 

samarbetar o ver en la ngre tid. Va r belgiska 

va nskola i Waregem, Flandern, har funnits 

med oss i 20 a r. Den hette tidigare Heilig Hart 

College, men heter numera Sint Paulus School 

Campus College Waregem. Skolan har 1400 

elever och studerande i a ldern 13 - 19.    

Det var en sann fro jd att a terigen va lkomna 

belgiska studerande i Vasa lagom till Va nd-

agen i februari. En rekordstor grupp pa  30 

studerande och tre la rare fick uppleva en sno -

rik vecka med olika vinteraktiviteter som 

skrinning och skida kning samt sno bollskast-

ning pa  vandringen till Saltkaret. Temat fo r 

veckan var  ”Consumerism and sustainability” 

och grupper av studerande gjorde studiebe-

so k som dokumenterades, bl.a. till Minimos-

sen, second hand butiker, Wasa teaters verk-

stad, Restyle by Mia och lokala bagerier. Bild-

konstla rare Maja Ro j Urrutia ho ll i tra darna 

fo r en uppskattad kreativ workshop da r del-

tagarna skapade konstverk med hja lp av a ter-

vunnet material. Sta mningen i bildkonstsalen 

var magisk och kreativiteten flo dade.  

Som inledning pa  veckan ho ll Maria Ehrn-

stro m-Fuentes, forskardoktor vid Hanken i 

Vasa, en inspirerande fo rela sning om eko-

nomi ur ett ekologiskt perspektiv. Maria gav 

konkreta exempel pa  hur ha llbarhet kan 

fra mja ba de livskvalitet och ekonomi.  Fo r att 

citera en av mina belgiska kolleger: ”I hadn't 

realized how complex the situation is. The stu-

dents said yesterday they would like to know 

more about what they can do. She showed 

methods for what can be done on an individual 

and local level. She gave us hope!" 

ERASMUS+, BELGIENPROJEKTET 

Snögubbe vid Svedjehamnen. 



 

206 

 

 

Va ra studerande ansvarade fo r olika delar av 

programmet och organiserade aktiviteter som 

sta rkte gemenskapen, bl.a. ”social evening”, 

skridskokva ll, samling pa  O jberget med pul-

ka kning och skida kning. Veckan avslutades 

med middag i Runebergsalen och program 

som en grupp va rdar planerat. Flera av va r-

darna drabbades oturligt nog av covid under 

veckan, men va rdgruppen och va rdfamiljerna 

lyckades mirakulo st lo sa alla problem med 

boendet fo r ga sterna.  

Vilka var da  de fem viktigaste aspekterna av 

utbytesveckan i Vasa? Sa  ha r sammanfattade 

tre studerande sina upplevelser: 

The friendships we got to create. The fun I had 

with my new friends. The communication and 

collaboration between everyone. The adventu-

res we experienced. The bonding of the whole 

group.  

The warm welcome, the snow, the people, the 

skiing and the food. 

The people I have met, how nice 

everyone has been, the things I have le-

arned, everyone seemed to have fun, how 

helpful everyone has been. 

Svarsbeso ket i Waregem veckan efter 

pa sk blev en fantastiskt fin upplevelse 

fo r oss alla. Va rva dret visade sig fra n 

sin allra ba sta sida. De belgiska va rdar-

na hade planerat ett varierande pro-

gram med utfa rdsdagar till ba de Bru gge 

och Bryssel. Vi la rde ka nna Bru gge i 

mindre grupper med hja lp av en quiz 

som tog oss runt i stadska rnan. Dagen 

avslutades med sightseeing i kanalba t. I 

Bryssel hade va rdarna planerat en 

stadsvandring med utmaningar som 

grupperna utfo rde och samtidigt fick de 

se ma nga av stadens seva rdheter.   

Vi spenderade tva  intressanta fo rmid-

dagar vid universitet i Ghent och in-

stitutionen fo r spra k och teknologi. da r 

Professor Veronique Hoste presente-

rade spra k och o versa ttningsteknologi pa  ett 

briljant sa tt, med exempel fra n allt fra n soci-

ala media och Metaverse till hur man med 

hja lp av spra kteknologi kommer kriminella 

pa  spa ren. De studerande fick a ven tra na ma-

skino versa ttning och o va sig att dra slutsatser 

om spra kets ka nsloma ssiga dolda budskap.  

Pa  torsdag kva ll ordnades traditionsenligt 

Food court da r vi bjo d pa  finla ndska smak-

prov (bondost med hjortronsylt, Malaxlimpa, 

karelska piroger, havtornssaft, lakrits, cho-

klad). Va rdskolan bjo d bl.a. pa  ”Belgian fries” 

med majonna s. Va rdfamiljerna var inbjudna 

och det var riktigt fint att se va ra ungdomar 

tillsammans med sina va rdfamiljer. Det var 

ma nga lovord som yttrades den kva llen!  

Pa  fredag fo rmiddag fick vi ga  pa  lektioner, 

vilket uppskattades stort av ba de studerande 

och la rare.  

Snöbollskastning vid Saltkaret. Foto: DCB 
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Veckan avslutades med en rolig och variat-

ionsrik fra gesport som en grupp av de bel-

giska va rdarna arrangerade och sedan en ge-

mensam middag. Det a r alltid ledsamt att ta 

farva l och denna ga ng rann ta rar a ven hos 

na gra va rdfo ra ldrar som uttryckte sin gla dje 

o ver att ha fa tt la ra ka nna de finla ndska ung-

domarna. Nu planeras det redan a terbeso k 

bland studerande i Waregem och Vasa! 
 

Ett stort och varmt tack till alla värdfamiljer!
Tack också till alla studerande som bidrog till 

två riktigt fina projektveckor! 

 

Diane-Christine Blusi,  Joachim Hofman och  

Pia Lustig 

 

Gruppfoto, Atomium. Foto: DCB 

Food court, Emma och Emma. Foto: DCB 
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FYSIKRESA TILL MÜNCHEN 

Efter ett pausa r pga av Covid fick abifysikerna 

igen resa till Mu nchen och resan ordnades 

27.4 – 1.5.2022. Fysikresan a r ett samarbets-

projekt med ma nga gymnasier fra n O sterbot-

ten och 12 lyckliga abiturienter fra n Vasa o v-

ningsskola fick ta del av ett digert program. 

Programmet bestod bland annat av en guidad 

stadsrundtur samt ett informativt beso k till 

Dachau – det fo rsta koncentrationsla gret fra n 

andra va rldskriget, DLR – Deutsches Zentrum 

fu r Luft und Raumfahrt, da r vi a ven fick se 

internationella rymdstationen ISS kontrollrum 

och Deutsches Museum – va rldens sto rsta ve-

tenskapsmuseum. 

Nikke Palmberg 

 

Ett glatt gäng bestående av 30 fysikstuderanden från 6 olika gymnasier. Foto: Nikke Palmberg 

“Deutsches Musem” Foto: Nikke Palmberg 
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UFFBOM a r en fo rening som understo der 

studerandes verksamhet vid Vasa o vnings-

skolas bildkonst - och musikprogram. Fo re-

ningens a ndama l a r att ideellt och ekonomiskt 

sto da musik- och bildkonst programmet samt 

fra mja bildkonst- och musikutbildningen pa  

orten. Fo r musiklinjen kan fo reningen bidra 

med ekonomiskt sto d vid t.ex. ordnande av 

linjens a rliga musikal (fo r professionella ko-

reografer, regisso rer och ljud- och ljustekni-

ker). Fo r bildkonstlinjen kan fo reningen un-

dersto da vid ordnande av utsta llningar och 

bidrag kan ges fo r studiebeso k till t.ex. konst-

skolor och museer. Fo reningen kan a ven 

sto da specialkurser, fo rela sningar, la gersko-

lor, studieresor och dela ut stipendier. 

Under a ret 2021-2022 har UFFBOM jobbat 

ba de pa  distans och vid enstaka tillfa llen i 

skolan. 

Den ra dande pandemin satte sin pra gel pa  

la sa rets verksamhet da r evenemang inhibera-

des eller ordnades med begra nsad ma ngd 

publik. Presentation av verksamheten och 

va rvning av nya medlemmar skedde via 

Wilma men a ven under de musikalkva llar 

som kunde genomfo ras pa  ho sten och vid en 

konsertkva ll pa  va ren. 

Musiklinjen kunde framfo ra 3 av 5 musikal-

fo resta llningar pa  ho sten i enlighet med da  

ga llande pandemi restriktioner och rekom-

mendationer. Fo reningen bistod med medel 

fo r ljus och ljud och ordnade med servering i 

pausen. Musikalartisterna bjo ds pa  mat se-

nare under va rterminen. Bildkonstlinjen ord-

nade utsta llning pa  Pharmacy House – Cafe  & 

Bakery i bo rjan av va rterminen. Konstna rerna 

bjo ds pa  mat efter avslutad tillsta llning. 

Fo reningen har under la sa ret aktivt anso kt 

om bidrag fra n fonder och stiftelser i syfte att 

erbjuda linjerna musik- och bildkonst aktivi-

teter uto ver skolans verksamhet och skapa 

ba ttre mo jligheter fo r studerande att synlig-

go ra sin verksamhet. Åv fo reningens medel 

har anslag detta la sa r fra mst anva nts fo r ut-

gifter i samband med musikalen och bild-

konsttreornas slutvernissage. Dessutom delar 

fo reningen ut stipendier till samtliga a rskur-

ser inom bild- och musiklinjen i samband med 

skolans va rfest. 

Tack vare la rarrepresentanterna Lisette 

Smedlund (bildkonstlinjen) och Jan Jansson 

(musiklinjen) har fo reningen fa tt en god in-

blick i linjernas verksamhet och da rmed har 

samarbetet med utbildningen lo pt smidigt 

och varit va lfungerande. 

Styrelsen vill tacka alla familjer som bidragit 

med ekonomiskt  sto d. 

 

Konst och musik ger glädje 
åt alla i skolan! 

 

UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR BILD-

KONST OCH MUSIKPROGRAMMET VID 

VASA ÖVNINGSSKOLA (UFFBOM) 

 

Styrelsen för läsåret 2021-2022: 

Ordfo rande Tia-Maria Nord, vice ord-

fo rande Jenny Teir, sekreterare Mo-

nika Brink-Bos, kasso r Dan Ha ggblom, 

Jeremy Crotts, Paula Kullas, Lisette 

Smedlund (la rarmedlem) och Lina 

Bjo rkman (studerandemedlem), sup-

pleanter Ånette Railio, Mika Åppel, Jan 

Jansson (la rare suppleant) och Matilda 

Byholm (studerande suppleant). 
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Tillsammans med de o vriga nationella akto rer 

inom LUKE-na tverket (Lukioiden kehitta mis-

verkosto) ordnades en serie LUKE-

webbinarier under a ret. Webbinarierna fun-

gerar som inspiration till det egna utveckl-

ingsarbetet i regionen. Tyngdpunkten pa  

a rets program har varit implementeringen av 

den nya la roplanen och o vriga utvecklings-

projekt i samband med det. Bland annat peri-

odiseringsmodeller och projektta nkande har 

varit a terkommande temaomra den. I maj 

kunde LUKE fo r fo rsta ga ngen pa  la nge orga-

nisera ett seminarium pa  plats i Helsingfors. 

LUKE-koordinatorerna besta mde redan i ett 

tidigt skede att ba de keynote-fo rela sningarna 

och de olika workshopar som anordnades 

skulle avspegla de utmaningar och mo jlighet-

er som fo r tillfa llet ra der nationellt. Bland 

programmet a terfanns a ven fo r Vasa o vnings-

skolas gymnasium viktiga helheter som bland 

annat va lbefinnandet i skolsamfundet, samar-

bete med ho gskolor och fra gor bero rande 

inla rning och ma luppfyllelse.  

Under ho sten koordinerade LUKE O sterbot-

ten ett tva dagars beso k fo r de finlands-

svenska rektorerna fra n de tva  gymnasiering-

arna till Jyva skyla  och tva  sto rre gymnasier 

fo r att se pa  innovativa lo sningar i undervis-

ningen och la rmiljo erna. Pa  Jyva skyla n 

Lyseon lukio bekantade sig rektorerna med 

gymnasiets fo retagsfostran, teamundervis-

ning och samarbete med na ringslivet och 

tredje stadiet. Pa  Jyva skyla n normaalikoulu 

inspirerades rektorerna att anva nda nya 

verktyg och analytik samt flerspra kighet i 

undervisningen.  

Kontakten till UBS och andra regionala koor-

dinatorer har som tidigare a r varit ta t under 

a ret och som koordinator fo r LUKE i O ster-

botten har rektorn pa  Vasa o vningsskolas 

gymnasium fo retra tt o vriga gymnasier i reg-

ionen. LUKE-projektet kommer att fortsa tta 

a ven under na sta la sa r med fortsatt fokus pa  

utvecklingsarbetet i gymnasierna, da ribland 

genom ett sto rre projekt fo r att fra mja kvali-

tets- och tillga ngligheten i gymnasierna.  

LUKE 
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Vinnaren heter 

Lina-Mi Knif och 

bor i Vasa. Hon ga r 

pa  3B i Vasa o v-

ningsskolas gym-

nasium. Ett av 

hennes favorita m-

nen i skolan a r 

historia och pa  sin 

fritid tycker hon 

om att vara kreativ 

genom att lyssna 

pa  musik och rita. 

Lina-Mi gillar att designa saker sa  da  hon sa g 

att Vi7 utlyste en logodesignar-ta vling ville 

hon inte missa chansen att delta. V:et och 

sjuan som a r sammankopplade a r en symbol 

fo r de sju gymnasierna som samarbetar och 

beho ver varandra. Uto ver vinstsumman pa  

350€ vann hon ocksa  en fo rmiddag tillsam-

mans med en grafiker, na rmare besta mt 

Åndrei Paloma ki pa  studioandrei.fi . Tillsam-

mans finslipade de det sista med fa rg samt 

tillade en 3D-detalj och hon uppskattade 

verkligen att fa  jobba med en professionell 

eftersom grafiker a r ett yrke hon va l kan 

ta nka sig att ha i framtiden. Vi7:s jury, besta -

endes av rektorerna i de sju gymnasierna, vill 

tacka alla som deltog, fo r de 36 bidragen och 

fo r de genomta nkta tankarna bakom dem 

alla!  

Fotnot: Lina-Mi Knif är också den som utfor-

mat årsbokens pärm. 

 

VI7 LOGOTÄVLING 2021 
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PERSONAL 
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 Vasa övningsskola är en universitetsskola upprätthållen av Åbo Akademi. Administrativt 

lyder övningsskolan under Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Skolan är aktiv i 

en rad forsknings– och utvecklingsprojekt samt samarbetsnätverk på lokal, regional och 

nationell nivå. 2021-2022 fick drygt 900 barn och unga sin utbildning vid skolan av ett 

team på  drygt 120 personer.  

 

 

Vasa övningsskola 

ledande rektor   Bernt Klockars 

prorektor    Elisabet Backlund-Ka rjenma ki 

ekonomisekreterare   Christopher Larsson 

personalsekreterare  Anne Nummi, Jenny Taxell-Emaus 

HR-specialist   Malin Ö sterholm-Liljedahl  

studiesekreterare   Maria Nisula  

IT-support    Ulf Thors, Tarja Grahn-Bjo rkqvist/Dan Gro nberg, Lena Sta hl 

IT-pedagog    Andreas Sundstedt  

 

 

Grundläggande utbildning årskurserna 1-9 

Kyrkoesplanaden 11-13 

rektor    Elisabet Backlund-Ka rjenma ki 

prorektor 1-6  Annika Lassus 

prorektor 7-9   Kasper Hiltunen 

byra sekreterare   Katariina Smulter 

expeditionsma stare  Rasmus Forsman 

biblioteksbitra de   Helena Svarvar  

skolcoach   Anna Ö sterberg/Lovisa Till  

 

Gymnasiet 

Skolhusgatan 31 

rektor    Mats Borgma stars 

prorektor    Diane-Christine Blusi 

IB-koordinator  Henrik Lindgre n 

byra sekreterare   Lena Engsbo 

IB-byra sekreterare   Sabina Sundvall 

expeditionsma stare  Patrik Backholm 

skolcoach   Ölivia Andersson/Camilla Rogaszewska 

 

Samarbetspartners 

skolha lsova rd   Vasa stad och fra n 1.1.2022 Ö sterbottens Va lfa rdsomra de;  

    skolha lsova rdare grundskolan Johanna Rosendahl  

    gymnasiet Gunilla Gref 

elev– och studerandeva rd Vasa stad och fra n 1.1.2022 Ö sterbottens Va lfa rdsomra de;  

    skolkurator grundskolan Camilla Ahlroth-Enlund,  

    gymnasiet Katja Andreasson, Anne Bogren, Jimmy Sandbacka, 

    skolpsykolog grundskolan Emilia Kronqvist 

bespisning   Compass Group FS Finland Ab 

fastigheter   Finlands Universitetsfastigheter Ab 

lokalva rd   Lassila & Tikanoja Ab 

skolskjuts   Taxi Sjo man Ab 

ADMINISTRATION 
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UNDERVISANDE PERSONAL 
 

Examen   Uppgifter 

Ahlmark Kaj-Öve   PeM   klassla rare 

Ahlmark Stina   PeM   textilslo jd 

Alin Jan     PeM   klassla rare 

Aumanen Amanda   FM   modersma l och litteratur 

Backlund-Ka rjenma ki Elisabet PeM   rektor grundla ggande utbildning 

Barck Jennie    FM   historia, samha llsla ra 

Bernas Sandra   FM   modersma l och litteratur 

Blomberg Satu   FM   engelska (IB) 

Blusi Diane-Christine  FM   engelska, prorektor gymnasiet 

Bona s Johanna   FD   historia, samha llsla ra 

Borgma stars Mats   FM   rektor gymnasiet 

Broman Lars    PeM   teknisk slo jd, finska, tutorla rare 

Burman Lars    FM   matematik 

Collander Annika   PeM   klassla rare 

Crotts Frida    FM   franska 

Degerman Linda  PeD   klassla rare 

Domars-Bra nnka rr Katrina  FM   engelska, finska, a mnesla rarkoordinator  

Fja llstro m Maria   PeM   textilslo jd 

Forsdahl Carina   FM   biologi, kemi 

Frank Michael   FM   tyska 

Franse n Anders   FM   historia, samha llsla ra, filosofi 

Friberg Henrik   PeM   klassla rare 

Friman Thomas   GyM   gymnastik, ha lsokunskap 

Grahn-So derstro m Lena  FM   specialla rare 

Granfors Mathias   PeM   klassla rare 

Hansen Jens Drud      economics (IB) 

Hedstro m Johanna   PeM   svenska 2 

Hiltunen Kasper   PeM   teknisk slo jd, prorektor 7-9 

Hofman Joachim   FM   biologi, geografi 

Holmsten Fred   PeM   klassla rare 

Honga-Öksanen Hillevi  PeM   klassla rare 

Horn Elisabeth   FM   engelska       

Hurskainen Julia   PeM   klassla rare 

Ha kans Heidi   FM   biologi, geografi 

Ho gholm Johanna   PeM   ha lsokunskap, huslig ekonomi 

Ho gnabba Ölivia   FM   elevhandledare 

Ingo Caroline   DI   kemi, fysik 

Jansson Jan    MuM, PeL  musik 

Johansson Sara   PeK   specialundervisning 

Juusela Teresa   FM   finska 

Kalander Susann   PeM   specialundervisning 

Karlsson Sofia   FM   matematik, fysik 
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Klockars Bernt   TM, PM  ledande rektor 

Kongari Hannah  FM   modersma l och litteratur 

Korhonen Anna  FM   finska 

Kronholm Ann-Marie  FM   fysik, kemi, matematik 

Kull-West Gun-Britt  PeM   klassla rare 

Laaksonen Ronja   PeM   studiehandledare, specialla rare 

Ladvelin Moja   FM   modersma l och litteratur, ruotsi (IB)  

Lassus Annika  PeM   finska, specialla rare, prorektor 1-6  

Lax Mikael    TM   religion, psykologi, filosofi 

Liljeblad Tina   FM   finska 

Lindgre n Henrik   FM   matematik, IB-koordinator 

Lithe n Hans-Ölof   FM   geografi 

Lustig Pia    PeM   studiehandledare 

La ngga rd Annika   PeM   klassla rare 

Lo f A sa    FM   finska 

Mietala Sofia    PeM   specialundervisning 

Norrback Anna   TD, SpL  specialundervisning, 

        livsa ska dningskunskap  

Norrby Markus   FM   fysik 

Norrgrann Linda   PeM   klassla rare 

Norrga rd Jenny   PeM   specialundervisning 

Norrme n Elisabeth   DI   kemi 

Nyman Margita   FM   biologi, geografi 

Palmberg Niklas   FD   matematik, fysik 

Ragvals Johanna   PeM   klassla rare, fo rskolla rare 

Ramstedt Eva   GyM   gymnastik och idrott 

Rimpila  Minna   PeM   klassla rare 

Ra iha -Jungar Johanna  PeM   klassla rare, klassla rarkoordinator 

Ro j Stefan    FM   matematik, kemi 

Ro j Urrutia Maj-Louise  KoM   bildkonst 

Sadak Faraq       hemspra ksla rare i arabiska 

Salovaara Anne   FM   a idinkieli (IB)  

Sandsten Johnny   PeM   musik  

Sjo blom Malin    DI   kemi, matematik 

Skja l Kristina   FM   modersma l och litteratur 

Skog Pia    PeM   klassla rare 

Slotte Anna-Brita   PeM   klassla rare 

Smedlund Lisette   KoM   bildkonst 

Storga rd Joel    FM   fysik, matematik  

Sa rs Pontus    FM   matematik, fysik 

So derback Camilla   FM   matematik 

So derholm Johanna   FM   engelska 

So derman Ann-Charlotte  FM   historia, samha llsla ra 
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Martin Kim 

Ömars Ann-Helen  

Revahl Ann-Helen 

Svartsjo  Carolina 

Welroos Joakim  

 

 

So derman Terese   FM   religion 

Thors Ulf    Datanom  datatillval 

Uppga rd Anne   FM   specialhandledning 

Valkeakari Pia   PeM   klassla rare 

Vikstro m Johan   KoM   bildkonst 

Vuorinen Erika   FM   finska, tyska 

Wallin Solveig   FM   matematik 

Westerlund Anders   FM   modersma l och litteratur 

Wilhelms Martina   PeM   klassla rare 

Wulff  Anna    PeM   klassla rare 

A backa  Gun    PeD   huslig ekonomi 

 

ELEVASSISTENTER 

CIVILTJÄNSTGÖRARE 

Becic Karalic Samra 

Berg Anna-Karin 

Bertlin Joacim 

Bos Evgenia 

Bystro m Matilda 

Hedstro m Johanna 

Lagstro m Maria   

Malm Ivar  

Malm Ivar 

Holm William 
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 I PENSION 

Michael Frank 

Michael Frank, eller ”Michi” som vi kolleger 

och va nner kallar honom (med varierande 

uttal pa  sje-ljudet), har undervisat i tyska vid 

Vasa o vningsskola i anma rkningsva rda 38 a r, 

och fra n och med 1992 som timla rare i hu-

vudsyssla. Det ka nns va ldigt avskalat att bara 

kalla honom tyskala rare, eftersom han har 

haft sa  ma nga olika roller i va r skola och i 

va rt kollegium. Michi a r en skicklig fotograf 

och har ocksa  med sin systemkamera fo revi-

gat otaliga av skolans tillsta llningar ba de 

med foto och film.  Fo rutom att ha sinne fo r 

bilder a r Michi ocksa  en skicklig musiker – 

han a r ba de pianist och sa ngare. Han sta ller 

ga rna upp och ackompanjerar ba de sig sja lv 

och andra pa  piano och otaliga a r de fester da  

ba de kolleger och studerande har fa tt njuta 

av hans breda repertoar med allt fra n schla-

gers pa  engelska eller svenska till Stille Nacht 

pa  tyska.  

Sport a r ett annat intresse som ligger Michi 

varmt om hja rtat – fo rutom att engagerat 

fo lja med tysk fotboll, har han ett aktivt fo r-

flutet ba de i fotbollslaget ”Kalamares” besta -

ende av fotbollsentusiaster fra n Vasa o vnings-

skola, samt som innebandyspelare i la rarnas 

innebandylag under de a rliga skolturnering-

arna. Handboll, cykling och speciellt 

mountainbiking ute i naturen har pa  senaste 

tid blivit allt viktigare fo r Michi.   

Michi a r ocksa  tekniskt kunnig och har jobbat 

med allt fra n att uppra ttha lla skolans webbsi-

dor till att fungera som tekniskt sto d inom 

kollegiet. Fo r ma nga kolleger, speciellt inom 

a mnesgruppen fo r spra k har Michi varit ett 

ova rderligt sto d i allt fra n att navigera i den 

tidiga Abittidjungeln till att hitta kreativa lo s-

ningar fo r hur man jobbar med inla rnings-

plattformer som Fronter och Abitti.   

Sist men inte minst, a r Michi en inspirerande 

och kunnig spra kla rare och pedagog, resele-

dare, handledare och spra kla rarkollega.  Han 

har lotsat ma nga tyskagrupper till studentex-

amen – ofta genom att ta en sva ng via Berlin. 

A ven i klassrummet har Michi kreativa sa tt att 

jobba med spra kinla rning – eller vad sa gs om 

att undervisa om tyska dativ- och ackusativ-

objekt med hja lp av en stor pappla da, som 

ba de la rare och elever i tur och ordning kan 

ga  in i? Som handledare av la rarstuderande 

har han ocksa  inspirerat ma nga till att ta ste-

get ut i la raryrket tack vare sitt stora engage-

mang i sitt uppdrag – och la a a nga handled-

ningssessioner.   

Som na rmaste a mneskollega inom B-spra ken 

kan jag sja lv inte sa ga annat a n att jag kom-

mer att sakna Michi. Vi har ga tt fra n att vara 

bittra rivaler som konkurrerade om samma 

elever och studerande till att samarbeta inom 

det mesta – undervisning, elevrekrytering, 

projektarbete och reseplanering. Vem ska nu 

ga  omkring i la derhosen och prata varmt om 

tysk fotboll, eller hja lpa till da  man ko rt fast 

med na got tekniskt eller pedagogiskt di-

lemma? Men det ska inte Michi beho va fun-

dera pa  nu, utan nu a r det dags att njuta av 

pensioneringens nyvunna frihet!  

Frida Crotts  
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Hans-Olof Lithén 

La sa ret var Hans-Ölof Lithe ns 39:e och sista 

som en mycket omtyckt och kunnig geografi- 

och biologila rare vid Vasa o vningsskola. Fra n 

den 1.8.1983 fram till 31.7.1997 fungerade 

Hans-Ölof som timla rare i huvudsyssla och 

fra n och med 1.8.1997 som lektor i biologi 

och geografi.    

Hans-Ölof avslutar nu ett la ngt arbetsliv med 

undervisning pa  ba de den grundla ggande ut-

bildningen (a k 7-9) och pa  gymnasiet. Under 

de senaste la sa ren koncentrerade han sin 

undervisning till andra stadiet och fra n och 

med la sa ret 2016-2017 specialiserade sig 

Hans-Ölof pa  geografi och o vertog da  all 

undervisning i detta a mne i gymnasiet. Hans-

Ölof har varit aktiv och engagerad i skolan 

a nda fram tills till den sista arbetsdagen och 

han har utgjort en tillga ng fo r oss alla i kolle-

giet. Han var bland de fo rsta i va rt skolsam-

fund att anamma nya digitala hja lpmedel och 

o vergick tidigt till att anva nda digitala la xfo r-

ho r och prov da  hans a mne geografi var det 

fo rsta a mnet som skrevs i digital form.   

Som handledare fo r la rarstuderande har 

Hans-Ölof ka nnetecknats som ba de klok, 

trygg och sta ndigt med humorn na ra till 

hands. Ma nga a r de blivande geografi- och 

biologila rare har fa tt med sig visdomsord och 

handgripliga tips pa  va gen. A ven vi a mnes-

kolleger har haft fo rma nen att ha Hans-Ölof 

som mentor och handledare under va r aus-

kulteringsperiod och ra d som vi fick da , a r 

sa dana som vi a nnu idag kan falla tillbaka pa  i 

undervisningen.        

Hans-Ölof har alltid varit intresserad av foto-

grafering och under a ren 2009-2011 tog han 

det ett steg la ngre da  han officiellt utbildade 

sig till naturfotograf. Ma nga ga nger har vi 

kolleger fa tt ta del av hans vackra fotografier 

fra n na r och fja rran. Under speciella fotokva l-

lar har Hans-Ölof delat med sig av sina erfa-

renheter och fotografier fra n platser som 

Galapagos o arna, Gro nland, Nordkap och 

Botswana. Vi minns fotografier av vackra, 

storslagna vyer och ofta med inslag av exo-

tiska djur i vilda miljo er, men a ven va r egen 

natur i hemlandet har befunnit sig i fokus fo r 

Hans-Ölofs kamera. Allt fra n bjo rnar i o stra 

Finland som fotograferats fra n va lkamoufle-

rade go mslen, till sma fa glarna fotograferade i 

hans egen tra dga rd da r han tillbringat otaliga 

timmar go md i lekstugan fo r att ta det per-

fekta fotografiet.               

Ba de studerande och kolleger kommer att 

sakna Hans-Ölof. Hans gedigna a mneskun-

skaper och livserfarenhet har varit na got vi 

alla kunnat dra nytta av under a ren. Icke att 

fo rglo mma hans spetsfyndiga humor som har 

fo rgyllt otaliga lektioner, lunchpauser och 

kaffestunder. Speciellt stor kommer sakna-

den att vara i va rt eget arbetsrum da r vi har 

haft den stora fo rma nen att spendera va ra 

vardagar under la sa ren med va r mycket goda 

va n. A ven om Hans-Ölof nu ga r i pension fort-

sa tter va nskapen som fo rr och vi ser fram 

emot att tra ffas i klassiska sammanhang. En 

pizza pa  Ö Sole Mio, en vandring i naturen 

eller en sommarfest ute i ska rga rden.                          

Margita Nyman och Joachim Hofman 
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Elisabeth Norrmén 

I och med detta la sa r avslutar Elisabeth Norr-

me n sitt 24 a r la nga la rarva rv vid Vasa o v-

ningsskola. Hon har handhaft en timla rar-

tja nst i huvudsyssla i a mnena kemi, fysik och 

ha lsokunskap. Elisabeth har fra mst undervi-

sat vid gymnasiet.  

Elisabeth a r en av de fa  inom det naturveten-

skapliga la rarskra et som jobbat med annat a n 

undervisningen innan hon ansta lldes vid Vasa 

o vningsskola 1998. Hon hade under 10 a r 

jobbat inom industrin. Det a r fa  fo runnat att 

kunna koppla den egna undervisningen till 

kemiprocesser som man sja lv varit med om 

att utveckla. Sa ttet Elisabeth hanterar Excel 

skvallrar ocksa  om att det a r na got hon jobbat 

mycket med tidigare.   

Under a ren 2000 – 2004 var Elisabeth IB-

koordinator vid sidan om den egna undervis-

ningen. Hon har under alla sina a r utvecklat 

IB-kemin till ett a mne som ma nga studerande 

va ljer med stor gla dje. Ma nga av dem har hit-

tat va gen till naturvetenskapliga studier i ut-

landet med hela va rlden som arbetsfa lt.   

Miljo ta nk, ha llbarhet och etisk konsumtion 

har alltid legat henne varmt om hja rtat. Hen-

nes konstna rliga a dra i kombination med 

a teranva ndning har trollat fram konstna rliga 

alster, som vi kollegor kunnat ta del av och 

beundra.  

Med sin naturliga organisatoriska fallenhet 

och analytiska fo rma ga har Elisabeth alltid 

varit en kraft som vi inom skolan alltid kunnat 

ra kna med. Hennes insatser ba de som la rare, 

handledare och a mneskollega kommer att 

saknas na r hon nu avslutar sin la rarkarria r. 

Elisabeth a r otroligt duktig pa  att lyssna och 

hon har alltid tid en stund, ba de fo r stu-

derande och kollegor.  

Kollegorna i mat.nat.gruppen  
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HEDERSOMNÄMNANDE 

 

La rare Amanda Aumanen fick pa  va ren ett-

hedersomna mnande i Arvid Mo rne-ta vlingen 

som arrangeras av SFV.  

Motiveringen lo d pa  fo ljande vis:  

Dikterna zoomar in och ut mellan va rldsrym-

den och vallmons ha riga ben och rymmer 

blinkningar sa va l till Edith So dergran som till 

Astrid Lindgren. Med samma intensitet gest-

altas ba de en oro o ver att ka nna sig liten och 

hafsig och ett trotsigt hopp om att trots allt 

ho ra till va rlden.  
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ELEVER OCH  

STUDERANDE 
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STUDENTEXAMEN 
Studenter hösten 2021 

Ahlqvist Johanna 

Kackur Tilde 

Sjo vall Nicole 

Strandberg Isach 

So derholm Robin 

Wo rgren Amanda 

Ö sterman Maja 

 

Studenter våren 2022 

Ahti Daniel 

Autio Lina 

Back Emil 

Backman Leila 

Berg Daniel 

Bergman Liv 

Bergstro m Tilde 

Blom Ellen 

Bolotova Ekaterina 

Bo ling Emmi 

Carlsson Sandra 

Do Kimi 

Ehn Hanna 

Eriksson Matilda 

Granga rd Jenny 

Haajamo Tea 

Henriksson Wilma 

Hietala Jennifer 

Hokkanen Johanna 

Holm Linnea 

Honkakangas Wilma 

Huhtama ki Miranda 

Johansson Nico 

Jousma ki Miina 

Jungar Harald 

Kallio Ellen 

Karlsson Isabel 

Kinnunen Justus 

Kivelio  Jessica 

Klockars Isak 

Koivisto Alvar 

Kronqvist A sa 

Kullas Sofia 

Kyto ma ki Adam 

Ka llman Sebastian 

Ladvelin Viktor 

Lindblom Natanael 

Lindroos Johannes 

Marttila Julia 

Nilsson Simon 

Nordlund Ellen 

Norrga rd Isac 

Nummelin Nina 

Nyqvist Lisa 

Qorbani Fatema 

Rabb Jacob 

Rikala Aino 

Rodina Kristiina 

Roibeh Nella 

Rolander Sara 

Ro nnlund Wilma 

Saari Noa 

Saha Emil 

Salminen Lukas 

Sandelin Alva 

Sandstro m Fanny 

Seppelin Emma 

Sile n Ella 

Simons Elliot 

Skinnar Lydia 

Smeds Ida  

Snellman Elin 

Storm Ötso 

Stro mba ck Hanna 

Sundqvist Edvin 

Svels Erik 

Tidstro m Amanda 

Ulfvens Hannes 

Urrutia Bruno 

Uthardt Jacob 

Vuorinen Pirkko 

Zittra Emil 

Ö rn Emilia 

Ö ster Kristoffer 

Ö sterga rd Alina 

Ö sterga rd Walter 
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

 

 
 

Följande studerande vid Vasa övningsskolas IB-linje har avlagt examen för International 

Baccalaureate 2021 och erhöll diplom: 

Doan Han  

Drycksba ck Kevin  

Englund Sissel 

Gannur Shreya 

Gylling Tinka  

Hakala Eevi  

Helsing Kirill 

Ha kkinen Helmi  

Kassem Ahmed  

Kivisto  Emil  

Martin Anna  

Nukala Aleksi  

Ölme Ida  

Patil Gaurav  

Pukkala Rosalia 

Rantala Ida  

Rantala Roosa 

Riihima ki Öskari  

Sjo holm Jasmine  

Syrja la  Anniina  

Todorov Petar  

Vesterback Daniel  

Waller Jerin  

Studentskrivningarna för International Baccalaureate examen inleddes den 28 april 

2022. Följande studerande deltog: 

Adam Ahmad Diana 

Bergstro m Katariina  

Bra nnka rr Ada  

Helenelund Öscar  

Ha gg Christian  

Ho lso  Peppi  

Juuti Peppi-Lotta 

Karppi Ölivia  

Kasatkina Vera 

Keltto Carolina 

Kesseli Vilma 

Klemets Emma  

Kwegyir-Afful Elizabeth  

Lindedahl Ida  

Mahdi Rian  

Östberg Alagarda Tilda  

Palmroth Inka  

Peltokoski Hanna  

Phadke Malhar 

Po rtfors Kati  

Rahko Erika  

Raitakoski Öscar 

Shorokhova Victoria 

Sma ros Elin  

Tyagi Öjaswi 

Westberg Eleonora  

Yehia Zalfa 
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Avla ggande av gymnasiediplomet a r en verksamhet som o verenssta mmer med gymnasiets all-

ma nbildande utbildningsuppgift. Diplombetyget a r en bilaga till avga ngsbetyget fra n gymnasiet 

och det antecknas i punkten tilla ggsuppgifter.  

Fo ljande gymnasiestuderande har under a ret avlagt gymnasiediplom i olika a mnen: 

 

GYMNASIEDIPLOM GYMNASIEDIPLOM 

Gymnasiediplom i musik 

Blom Ellen 

Kullas Sofia 

Sandelin Alva 

Snellman Elin 

Svels Erik 

 

Gymnasiediplom i bildkonst 

Appel Isabella 

Berts Tilde 

Hamberg Josefin 

Heinonen Sofia 

Laaksonen Alexandra 

Lassus Jolymar 

Liljedahl Emilia 

Mannila Siiri 

Strandberg Lise 

Torkko Jenni 

Ö sterberg Tyra 

 

Gymnasiediplom                                       

i gymnastik 

Kinnunen Justus 

 

Intyg över muntlig språkfär-

dighet i finska B-lärokurs  

Blomqvist Lova 

Norrga rd Alina 

Rosenqvist Johannes 

Intyg över muntlig språkfär-

dighet i finska A-lärokurs 

Hietala Jennifer 

Honkakangas Wilma 

Laaksonen Alexandra 

Mutiganda Carlene 

Siegfrids Janna 

Skinnar Lydia 

Staffans Elias 

So derstro m Agnes 

 

Intyg över muntlig språkfär-

dighet i finska modersmåls-

inriktad lärokurs 

Ahti Daniel 

Bo ling Emmi 

Forsman Fanny 

Haajamo Tea 

Huhtama ki Miranda 

Jousma ki Miina 

Kinnunen Justus 

Ladvelin Viktor 

Raatikainen Julia 

Rikala Aino 

Roibeh Nella 

Sandstro m Fanny 

Intyg över muntlig språkfär-

dighet  i engelska A-lärokurs 

Ahlskog Linn 

Ahti Daniel 

Back Isac 

Berglund Clara 

Bjo rkman Lina 

Blomqvist Jesse 

Ba ck Nea 

Carlson Elias 

Dahlvik Joel 

Enlund Julia 

Haarala Anniina 

Ho glund Nellie 

Karlsson Julia 

Klockars Venla 

Rinta-Jouppi Amanda  

Ro nn Axel 

Stenback Aaron 

Svahn Linnea  

Wikstrand Laban  
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STUDERANDE FÖR  

KLASSLÄRAREXAMEN 2021-2022 

Ahlo  Sanna 

Andersson Jessica 

Back Isabelle 

Backman Anna 

Bjo rk Jeanette 

Blomstro m Carolina 

Bokull Robin 

Bra nnbacka Julia 

Ba cklund Öliwia 

Ba ckman Victoria 

Ekman Ida 

Ekroos Sebastian 

Elshawadfi Sami 

Eriksson Sandra 

Granfors Theo 

Gro nros Matilda 

Gustafsson Tiia 

Ga ddna s Daniel 

Hagqvist Emilia 

Hautasaari Sandra 

Helenius Axel 

Helmes Andre a 

Ha ggdahl Simon 

Ho glund Catharina 

Johansson Mikael 

Karlsson Ronja 

Klemets Daniel 

Knuts Alexandra 

Koskela Ella 

Lindvall Johannes 

Lo vholm Marie 

Mattsson Senny 

Martelin Simon 

Metsa ranta Elisabet 

Nylund Emma 

Nyman Nina 

Penttinen Amanda 

Penttinen Fanny 

Pa vals Hanna 

Qvise n Jonas 

Rimmi Essi 

Sandstro m Elin 

Schu tten Sofia 

Semskar Julia 

Seppi Miia 

Silfvast Amanda 

Snellman Adrian 

Snygg Felicia 

Strandberg Sara 

Stro mvall Ronja 

So derlund Sebastian 

Torsell Ida 

Tuure Brian 

Va a ra  Ötto 

Waltzer Henry 

Wa rn Sofie 
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STUDERANDE FÖR ÄMNESLÄRAR- 

EXAMEN 2021-2022 

Svenska och litteratur 
Ba ckstro m Viktoria 
Junell Karolina 
Kotkamaa Victoria 
Örre Isabelle 
 
Främmande språk 
Ekholm Miranda 
Westerback Freya 
Enkvist Sofia 
Paulsson Viktoria 
Salo Karolina 
 
Finska 
Ma ki Cecilia 
Silander Veera 
 
Matematik/Fysik/
Kemi 
Causton Kristina 
Hellstro m Celine 
Himberg Jimmy 
Ho glund Joakim 
Luu Long 
Mattsson Frida 
Wickholm Mathias 
A berg Lina 
 
Religion/Filosofi/
Psykologi 
Aaltonen Lauha 
Edman Isak 
Envall A sa 
Gro nholm Shanti 
Jansson Charlotte 
 
Historia/Samhällslära 
Bjo rklind Mikaela 
Karvinen Antton 
Mattus Linus 
Myronov Vlacheslav 
Paldanius Markus 

Stenman Raymond 
Ö sterholm Anton 
Ahlo  Sebastian 
Herlin Henrik 
Nystro m Antonia 
 
Gymnastik 
Carlsson Julia 
Huovila Niklas 
Kinnunen Janne 
Rancken Emelie 
Westman Nathalie 
Fro berg Fredrik 
 
Hälsokunskap 
Ha rma la  Julia 
Sjo holm Alexandra 
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STUDERANDE FÖR  

SPECIALLÄRAREXAMEN 2021-2022 

VA REN 2022 

 

Arnautovic Alma 

Arvela Joanna 

Bergstro m Linn 

Biskop Laura 

Blom Emily 

Byggma star Madelein 

Ekman Josefin 

Grannabba Ella 

Hulten Emma 

Kangasniemi William 

Kankaanpa a  Linne a 

Komsi Alexandra 

Krokfors Nadja 

Lehtonen Jonatan 

Lidman Ester 

Lindroos Alexandra 

Mandell Mira 

Mattsson Torbjo rn 

Sandman Mathilda 

Smeds Hannah 

Sten Nathalie 

Stro mba ck Viktor 

Sundblad Melissa 

Vide Elin 

Welke Corina 

HÖ STEN 2021 

 

Backman Anna 

Bra nnbacka Julia 

Ba cklund Ölivia 

Granvik Amelie 

Hautasaari Sandra 

Johansson Mikael 

Karvonen Margaretha 

Öksanen Karin 

Schu tten Sofia 

Takaluoma Susanna 

Torsell Ida 
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FONDER SOM TILLHÖR VASA ÖVNINGSSKOLA 
Seminariefonder 
Ö verfo rda fra n Skolstyrelsen till A bo Akademi 01 08 1981 
(fonderna fo rvaltade av Vasa o vningsskola) 
 
A. Nykarleby seminariums fonder. Fondernas kapitaltillga ngar 31.12.2021 
 
1 Margareta Bjo rkvalls minne      5 857,71 
2 Nykarleby seminariums jubileumsfond    9 551,98 
3 Under krigen 1939-1944 stupade   
 seminaristers minnesfond      16 048,22 
4 Hans von Schantz´ matrikelfond     44 208,07 
5 Öscar och Charlotta Rehnba cks stipendiefond   15 547,09 
6 Alexander II:s stipendiefond      7 977,18 
7 Tecknings- och slo jdstipendiefonden    7 332,83 
8 Musikstipendiefonden       6 185,58 
9 Gymnastikfonden        7 907,25 
10  Lektor Maria Castre ns fond      5 779,66 
11 Minnesfonden        4 890,58 
12 Kamratskapsfonden       6 120,38 
13 Lektor Torsten Korsstro ms fond     8 440,34 
14 Lektor Maria Castre ns 90-a rs dag     12 445,27 
15 Direkto r Nils Alarik Fougstedts stipendiefond   44 032,46 
           202 324,60 
Lyceifonderna 
Ö verfo rda till Vasa o vningsskola vid Vasa svenska flicklyceums och Vasa svenska ly-
ceums indragning till o vningsskola 01 07 1974 (Fo rordning 433/31.05.1974) 
 
A. Vasa svenska flicklyceums fonder 
1 Bode ns fond        8 314,81 
2 Sylvia Maranders fond       25 842,26 
3 Gymnastik- och ha lsova rdsfonden     9 484,96 
4 Modersma lsfonden       9 485,12 
5 Fonden ”Fo r goda framsteg”      11 992,12 
6 Tyska fonden        13 565,59 
7 Musik och teckningsfonden      10 166,48 
8 Mary Nyqvists fond       30 721,34 
9 Jubileumsfonden        37 254,9 
10 Matilda Sundholms fond      14 072,88 
11 Amanda Lassus´ fond       26 655,91 
12 Studenternas fond       18 388,06 
13 Selim Segerstams fond       15 851,93 
14 Rektor Birgit Sovelius´ fond      25 129,24 
15 Venna Jakobssons fond       3 740,27 
           260 665,87 
 

FONDER SOM TILLHÖR 

VASA ÖVNINGSSKOLA 
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B. Vasa svenska lyceums fonder 
1 De sammanslagna trivialskol-, gymnasie- och  
 a ldre lyceifonderna       46 847,99 
2 Teologiestipendiefonden      28 238,03 
3 Carl-Fredrik Wikmans minnesfond     62 618,37 
4 1949 a rs historikfond       20 284,82 
5 Arne Snellmans minnesfond      80 142,47 
6 Carl Warghs minnesfond      8 107,45 
7 Ingenjo r Öscar Gros´ fond      83 777,69 
8 Herman och Maria Pellas minnesfond    19 151,85 
9 Harald Bouchts minnesfond      112 460,59 
10 Einar Spjuts stipendiefond      37 087,41 
11 Fyra bro der Hasselblatts minnesfond    60 802,8 
12 Gustavs A Hedbergs fond      6 357,64 
13 A E W Nybergs musikfond      6 419,57 
14 Skolra det Ragnar Krooks minnesfond    21 020,9 
15 Skolsko terskan Inga Hedes minnesfond    50 197,54 
16 Teckningsla rare Eva Willfo rs minnesfond    5 625,55 
17 Karl Öscar Jakobssons fond      4 349,71 
           65 3490,38 
 
Ö vningsskolfonder, donerade till Vasa o vningsskola 
1 Helsingfors Aktiebanks stipendiefond    18 538,86 
2 Carl-Lennart Wests stipendiefond     15 934,36 
3 A sa Jerns konststipendiefond      16 988,94 
4 Anna-Maria von Schantz´ fond     6 629,99 
5 Henrik Sabels fond       13 954,59 
6 Bjo rn Lindemans minnesfond      55 435,49 
7 Rektor Hans Ha ggbloms stipendiefond    6 196,61 
8 Rektor Pontus Lindbloms stipendiefond    25 139,50 
9 Kerstin Sande ns fond       2 156,77 
           159 549,89 
 
 Erik och Sylvi Feldts fond      927 694,49 

 

         Summa  2 203 725,23 

Stipendier att utdelas va ren 2022 har donerats av bl a Advokatbyra  Na sman & Ba sk Ab, Akti-
astiftelsen i Vasa, Anders Ölin, Finlands Ro da Kors, Forna Vasa Flickskolisters fond, Forna Wa-
salyceisters rf donation, Jukolan Rakentajat- Jukolas Byggare r.y., Nordea, Svenska kulturfon-
den, Svenska skolfonden i Vasa, Svenska studiefonden, Svensk-Ö sterbottniska samfundet, Usf 
fo r bildkonst- och musikprogrammet, Vasa Elektriska Ab och 1972-a rs studenter. 
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MEDDELANDEN 

Fo ljande la sa r bo rjar torsdagen den 11 augusti 2022. Arbetsdagarna fo r 

2022-2023 finns pa  skolans hemsida. 

 

Eleverna i a k 1-6, Kyrkoesplanaden 11-13, bo rjar kl 9.00 och va lkomnas 

av la rarna pa  skolga rden. Skolskjutsarna fungerar fr.o.m. samma dags 

eftermiddag. 

 

Eleverna i a k 7-9, Kyrkoesplanaden 11-13, samlas i matsal och klasser 

enligt skilda meddelanden i Wilma kl 9.00. 

 

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

 

Vänligen följ informationen på Wilma regelbundet från 1.8.2022 för even-

tuella uppdateringar i anslutning till skolstarten. 




