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VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSKULTUR 

för Vasa övningsskolas verksamhet  
 

Värdegrund 

Vår värdegrund bygger på den finländska bildningstraditionen, enligt vilken samhället och kulturen 

utvecklas och förnyas genom utbildning och lärande. Vi strävar efter att utveckla den studerandes 

kunskap om olika värden genom att behandla motsättningar mellan offentligt uttalade värderingar och 

verkligheten. 

Vårt gymnasium är en gemenskap, där människor med olika språklig, ideologisk och religiös bakgrund 
har möjlighet att upptäcka gemensamma värderingar och principer för ett gott liv. Vi uppmuntrar 
studerande att bry sig om och ta hand om varandra samt lär sig att samarbeta. Vi värdesätter 
kreativitet, initiativförmåga, ärlighet och uthållighet. Den mänskliga och kulturella mångfalden ses som 
en rikedom och källa till kreativitet. Vi värnar om kulturarvet samt förmedlar och utvärderar kunskap 
om kulturarvet i ett nutidsperspektiv. 

Undervisningen sporrar den studerande att reflektera över olika möjligheter, alternativ och 
missförhållanden i det finländska samhället och i den globala utvecklingen. All verksamhet i gymnasiet 
präglas av delaktighet, aktivitet och gemenskap. Genom undervisningen främjar vi jämlikhet och 
likabehandling samt välbefinnande och demokrati. 

Den studerande bildar sig under gymnasietiden en klar uppfattning om vilka värderingar, centrala 
grundläggande normer och människorättsnormer som ligger till grund för de grundläggande och 
mänskliga rättigheterna samt på vilka sätt dessa rättigheter främjas. 

Den studerande får insikt om betydelsen av sina egna handlingar och det globala ansvarets betydelse 
då det gäller att säkra en hållbar användning av naturresurser, för att motverka klimatförändringen 
och för att bevara den biologiska mångfalden. 

Vasa övningsskolas gymnasium betonar välbefinnande genom samverkan, delaktighet och respekt i 
varje enskilt möte. Vårt uppdrag är att ge en bred allmänbildning som grund för ett livslångt lärande. 

Verksamhetskultur 

Verksamhetskulturen är vår tolkning och praktisk omsättning av gymnasiets uppdrag att undervisa och 

fostra. Verksamhetskulturen genomsyrar det vi gör, hur vi gör det och hur vi bemöter varandra. 

Skolans verksamhetskultur främjar hållbart välbefinnande och delaktighet och är öppen för olika 
former av kommunikation och förändringar i världen. 

Verksamhetskulturen utvecklas i samarbete mellan hela personalen, de studerande, vårdnadshavarna 
och skolans olika samarbetsparter. 
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GYMNASIETS TRIVSELREGLER 
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UNESCO-SKOLA  

 

Vasa övningsskola är en UNESCO-skola. 

 

Vad innebär det då att vara UNESCO-skola? 

Unesco-nätverket (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) är världens största skolnätverk.  

Syftet med det världsomfattande nätverket av Unesco-skolor är att främja växelverkan mellan 

kulturer, fred, en hållbar framtid och högklassig utbildning. Under senare år har i synnerhet fostran 

till världsmedborgarskap och en hållbar framtid samt klimatförändringen och miljöskyddet fått en 

viktig roll vid tryggandet och skyddet av kultur- och världsarvsobjekt. 

 

Genom att vara med i nätverket omsätter skolorna i praktiken FN:s och Unescos program och 

riktlinjer: 

 

 skolorna främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för FN:s Agenda 2030 

 skolorna deltar i genomförandet av Unescos strategier och program för utbildning, 

vetenskap, kultur och kommunikation 

 skolorna genomför ASPnet-skolnätverkets strategi 2014 – 2021. Under Unesco-

skolnätverkets strategiperiod som sträcker sig till 2021 koncentrerar man sig på frågor som 

gäller världsmedborgarskap (Global Citizenship Education, GCE) och en hållbar utveckling 

(Education for Sustainable Development, ESD). Skolnätverkets strategi baserar sig på 

Unescos strategi (2014–2021). Den stöder i synnerhet det andra målet för strategin, enligt 

vilket Unesco strävar efter att stärka eleverna så att de utvecklas till kreativa och 

ansvarsfulla medborgare. 

Källa: https://www.oph.fi/sv/unesco-skolorna-unesco-aspnet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.oph.fi/sv/unesco-skolorna-unesco-aspnet
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KONTAKTUPPGIFTER 

 

E-postadress: fornamn.efternamn@abo.fi 

 

Besöksadress Skolhusgatan 31, 65100 Vasa 
 
Rektor  Mats Borgmästars 
  046 9236574 / 06 3247574 
 
Prorektor  Diane-Christine Blusi 
  050 3151041 / 06 3247676 
 
Kansli  Lena Engsbo  
  06 3247612 
 
IB-koordinator Henrik Lindgren 
  050 9186470 / 06 3247617 
 
IB-studiehandledare  Pia Lustig 
Grupp C, D och E 050 4141462 / 06 3247064 
 
IB-kansli/bibliotek Sabina Sundvall  
  06 3247678 
 
Studiehandledare Nina Kallio  
Grupp A och B 050 5512280 / 06 3247614 
 
Expeditionsmästare Patrik Backholm 
  050 5910119 
 
IT-instruktör Dan Grönberg   
  050 4700421 
 
IT-pedagog  Andreas Sundstedt  
  06 3247604 
 
Speciallärare Anne Uppgård   
  050 5950412 
 
CAS-koordinatorer Margita Nyman  
  06 3247632 
  Kristina Skjäl 
   
Koordinator för konst- Lisette Smedlund 
och musiklinjerna 050 5694249 
 
Koordinator för  Katrina Domars-Brännkärr   
ämneslärarutbildningen 06 3247676 
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KONTAKTUPPGIFTER 

 
 

Studerandevård 

Hälsovårdare Gunilla Gref  
  040 6494808 / gunilla.gref@ovph.fi 
 

 
Kurator  Anne Bogren, onsdag 
  040 5892838  
 

Heidi Jansson, måndag och tisdag 
  040 6890788 

 
 
Skolcoach  Camilla Rogaszewska 
  050 3443810 

 

RESTAURANG 

 
Restaurangchef Jonas Korsström      
  050 4362720 
  Jonas.korsstrom@compass-.com 
 
 

ARBETSRUM 
 

Biologi/geografi 06 3247632 
Engelska/franska/tyska/finska    06 3247676 
Kemi/fysik   06 3247679 
Historia  06 3247631 
Matematik  06 3247680 
Musik  06 3247625 

    

 

 

  

mailto:/%20gunilla.gref@ovph.fi
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GRUPPHANDLEDARE 
 

Grupp Grupphandledare  E-postadress   

  

1A Moa Kola  moa.kola@abo.fi 

1B Niklas Palmberg  niklas.palmberg@abo.fi  

1C Camilla Söderback  camilla.soderback@abo.fi 

1D Terese Söderman    terese.soderman@abo.fi 

1E Lis- Marie Sabel  lis-marie.sabel@abo.fi 

 

2A Åsa Löf  asa.lof@abo.fi  

2B Moja Ladvelin  moja.ladvelin@abo.fi 

2C Mikael Lax  mikael.lax@abo.fi 

2D Joachim Hofman  joachim.hofman@abo.fi 

2E Anders Fransén  anders.fransen@abo.fi 

 

3A Tina Liljeblad  tina.liljeblad@abo.fi 

3B Diane-Christine Blusi diane-christine.blusi@abo.fi 

3C Ann-Charlotte Söderman ann-charlotte.soderman@abo.fi 

3D Solveig Wallin  solveig.wallin@abo.fi 

3E Markus Norrby  markus.norrby@abo.fi 

 

4A Lisette Smedlund  lisette.smedlund@abo.fi 

 

 

  

 

  

 

 

 

mailto:terese.soderman@abo.fi
mailto:lis-marie.sabel@abo.fi
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SKOLANS ARBETSTIDER OCH PERIODINDELNING 
 

VÖS periodindelning läsåret 2022-2023 Vi7 periodindelning läsåret 2022-2023 

Period 1:  11.08 – 30.09   
Period 2: 03.10 – 28.11   
Period 3:  29.11 – 06.02 
Period 4: 07.02 – 04.04  
Period 5: 05.04 – 03.06 

Period 1:  29.08 – 07.10  
Period 2: 10.10 – 25.11   
Period 3:  28.11 – 20.01 
Period 4: 23.01 – 10.03  
Period 5: 13.03 – 28.04 
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ATT STUDERA I GYMNASIET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolåret 

Skolåret om fattar 38 arbetsveckor och är uppdelat på 5 perioder. Varje period är ca åtta veckor och 

perioden avslutas med en provvecka. 

Årskurslöshet 

Att gymnasiet är årskurslöst innebär att du själv kan bestämma din studietakt. Du kan själv välja när 

du läser dina kurser, utifrån kursordningen och kursutbudet i skolan. Årskurslösheten förutsätter att 

du är motiverad, målmedveten och att du noggrant planerar ditt studieprogram.  

Strängar 

Kurserna i gymnasiet går i olika strängar (=positioner), vilket innebär att kurserna är utplacerade i 

schemat enligt ett visst system. Du kan inte välja två kurser från samma sträng i samma period 

eftersom de då kolliderar med varandra (=går på samma tider). 

Strängnyckel 

I strängnyckeln ser du placeringen av studieavsnitt i schemat. I kursbrickan i Wilma framgår vilka 

studieavsnitt som går i strängarna.   

 

Lunchtider  

11.00-11:45 

11:40-12:20 

12:20-13:00 
 

  

 Verksamheten i skolan är värdefull för dig som individ, din inlärning och personliga 

utveckling 

 Din roll som aktiv aktör i gemenskapen poängteras 

 Vikten av allas närvaro för att gruppen ska fungera optimalt  

 Gymnasiet är ett forum där verktyg ges för att växa som människa 

 Frihet under ansvar gäller i gymnasiet  

 Du kan aktivt påverka ditt periodschema (t.ex. färre kurser under en period) 

 Gymnasiestudier kräver en kontinuerlig arbetsinsats av dig som studerande  
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Kurs 

Undervisningen vid gymnasiet ges i form av kurser. En kurs pågår vanligtvis under en period och 

avslutas med ett prov under provveckan. Kursens mål och innehåll hittar du i läroplanen i Wilma.  

Obligatoriska studieavsnitt 

De obligatoriska kurserna i de olika ämnena läses av alla studerande och de är gemensamma för alla 

gymnasier. De obligatoriska kurserna är 47/48 om du läser kort matematik (beroende på vilken finska 

du läser: medellång finska =47/modersmålsinriktad eller lång finska = 48) och 51/52 om du läser lång 

matematik (B-finska =51/modersmålsinriktad eller A-finska = 52). 

 

Fördjupade kurser 

Alla gymnasier erbjuder nationella fördjupade kurser som fortsättning på de obligatoriska kurserna. 

De fördjupade kurserna är valfria, men du måste ha minst 10 fördjupade kurser innan du kan få ditt 

avgångsbetyg. Med tanke på dina studentprov väljer du själv vilka du deltar i. I tyska och franska finns 

fördjupade och tillämpade kurser och i bildkonst- och musikprogrammet finns enbart fördjupade 

kurser.  

Tillämpade kurser 

De tillämpade kurserna är valfria kurser och de är skolans egna kurser. De tillämpade kurserna  bedöms 

med ett A (=avlagd) och U (=underkänd).  

Kurser vid vi7 och Aftis 

Du kan avlägga kurser även inom Vi7-samarbetet och vid Aftis (Vasa aftonläroverk). Vi7 är ett 

samarbete mellan de svenskspråkiga gymnasierna i Vasaregionen. En Vi7-kurs är en vanlig kurs med 

den genomförs på annat sätt och den består av både självständigt arbete och schemalagda virtuella 

träffar. 

Studiebricka inom Vi7 

 

Aftis erbjuder också studieavsnitt till gymnasiestuderande. Studerande som väljer att avlägga ett 

studieavsnitt vid Aftis betalar en avgift för detta direkt till Aftis. Studieavsnitt vid Aftis kostar 60 

euro/studieavsnitt. 

eNorssi är ett samarbete mellan övningsskolorna i Finland och deras studieutbud erbjuds på finska. 

Anmälan sker direkt till studieavsnittets lärare via epost.  
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Studiebricka inom eNorssi 

 

Studiebricka inom Aftis 

 

Ta kontakt med din studiehandledare om du vill avlägga studieavsnitt vid Vi7, Aftis eller eNorssi. 

 

Konstämnen 

Till konstämnen räknas musik och bildkonst. Du bör välja minst 3 obligatoriska kurser varav minst en 

kurs av varje ämne (ex 2 kurser i musik och en i bildkonst eller tvärtom). 

Det sammanlagda kursantalet 

För att du ska kunna få ditt avgångsbetyg och dimitteras, dvs ”bli student” måste du ha sammanlagt 

minst 75 kurser (obligatoriska  kurser + fördjupade och tillämpade). 
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Rekommenderad studietakt 

 

 

 

  

Årskurs 1 ca 30 kurser  

Årskurs 2 ca 30 kurser  

Årskurs 3 ca 15 kurser 

Totalt 75 kurser 

  

Årskurs 1 ca 20 kurser  

Årskurs 2 ca 20 kurser  

Årskurs 3 ca 20 kurser 

Årskurs 4 ca 15 kurser 

Totalt 75 kurser 

GYMNASIET AVLÄGGS PÅ 4 ÅR 

  

GYMNASIET AVLÄGGS PÅ 3 ÅR 
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ATT AVLÄGGA KURSER 
 

Kursbeskrivningarna till de olika kurserna hittar du under fliken Läroplan i Wilma. I vissa ämnen bör 

kurserna läsas i en bestämd ordning. Detta framgår av kursbeskrivningarna i Wilma. 

Kurser avläggs genom att: 

1. Du deltar i kursen och avlägger kursprovet 

Du deltar i undervisningen och avlägger delprov under kursen och provet som ordnas i slutet av varje 

kurs. Inlämningsuppgifter (t.ex. laborationsrapporter) sköts inom utsatt tid. 

2. Du studerar på distans / Vi7 kurser eller Aftiskurser  

I kursbrickan framgår vilka kurser du kan avlägga på distans via Vi7. Kontakta din studiehandledare för 

mer information och anmälan.  

Kursbricka för vi7 hittas i vår kursbricka, men information om hur man avlägger kurser på distans hittas 

på följande länk: https://sites.google.com/edu.narpes.fi/vi7-kurser/startsida  

3. Du läser kursen på egen hand (s.k. kurskontrakt) 

(Gymnasieförordningen 810/1998 4 §)  

Anhållan om att få avlägga kurs genom kurskontrakt kan vid särskilda skäl beviljas av rektor. Anhållan 

bör göras i god tid innan kursstart och kursen avläggs under den period kursen erbjuds i skolan. 

Att göra upp ett kontrakt innebär en ömsesidig överenskommelse med en handledande lärare. När du 

skriver under kontraktet förbinder du dig att studera vissa kursavsnitt på egen hand och hålla 

överenskomna tider för handledning med läraren. Ett kurskontrakt kan även innebära att du i viss mån 

deltar i undervisningen. Ett kontrakt kan avbrytas om överenskommelsen inte håller. 

Ämnesläraren förordar/förordar inte anhållan. Vid första handledningstillfället går du tillsammans med 

läraren genom innehållet i kontraktet och du accepterar kontraktet genom att skriva under det vid 

detta tillfälle. En anhållan, som förordats av ämnesläraren, inklusive innehållsbeskrivning inlämnas 

därefter till rektor för godkännande/inte godkännande. 

Provet för avläggande av kurs genom kurskontrakt infaller i samband med provtillfällena i slutet av 

varje period (undantag period 1, då kurskontrakt i allmänhet inte kan avläggas). 

4. Kurser utanför skolan 

Du kan anhålla om att få övriga kurser för t.ex. deltagande i ledd idrotts-, musik, konstverksamhet etc.  

Du kan få max 2 övriga kurser/termin för samma aktivitet. Anhållan lämnas in per termin.  

Du kan dessutom avlägga kurser vid öppna högskolorna och få dem tillgodo som övriga kurser vid 

gymnasiet. Studier avlagda vid högskola räknas i studiepoäng (sp). Detta betyder att om man avlagt en 

2 sp högskolekurs ger detta 1 övrig kurs vid gymnasiet, efter att intyget inlämnats till 

studiehandledaren. 

 

 

https://sites.google.com/edu.narpes.fi/vi7-kurser/startsida
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KURSER 
 

Kursval 

Kursval inför ett nytt läsår görs i Wilma. Om ändringar behöver ske underläsåret bör du kontakta 

studiehandledaren. 

Nivåbyte 

Du kan byta nivå på studierna i matematik och finska. Kurserna omvandlas enligt en tabell som finns 

på blanketten för anhållan om byte. Du förlorar inga kurser, men du måste eventuellt gå om någon 

kurs på annan nivå. Blanketten finns hos studiehandledarna, som hjälper dig att göra bytet. Du har 

rätt att skriva studentprov i kort/lång matematik eller medellång/lång finska oberoende av den nivå 

du gått kurserna. Observera att byte till en högre nivå föranleder komplettering av kursen. 

Provvecka 

Alla perioder avslutas med en 7 dagars provvecka. Provveckans schema hittar du på Wilma. 

Provtiderna är även inprickade i skolans händelsekalender. 

Att utebli från kursprov 
Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom, kan du avlägga kursprovet vid ifrågavarande 

periods omtagningstillfälle. Anmälan sker på Wilma. Du bör visa upp sjukintyg för din lärare i kursen. 

Om du blir underkänd i detta prov har du ännu två möjligheter att höja provvitsordet. 

Om du inte anländer till provet har du förlorat din tentamensrätt och hänvisas till höjningstillfället. 

Att avbryta en kurs 

En påbörjad kurs kan i undantagsfall avbrytas i samråd med studiehandledaren och ämnesläraren. En 

skriftlig anhållan med tydlig motivering om varför du vill avbryta kursen bör inlämnas åt rektor för 

godkännande (blanketten ”Anhållan om kursbyte”). 

Tillgodoräknande av studier och övriga kurser 

Du kan också avlägga kurser vid andra läroanstalter. Lärokurser som till mål, innehåll och omfattning 

motsvarar en kurs i det egna gymnasiet, kan godkännas som gymnasiekurs. Tilläggsprestationer kan 

vid behov avkrävas. 

Du kan i ditt studieprogram tillföra s.k. övriga kurser, såsom avlagt teoriprov för körkort, 

utbytesstudier, kurser organiserade av olika föreningar och organisationer m.m. Du lämnar in en kopia 

av intyget över avklarad kurs till rektor, som besluter om kursen godkänns som en övrig kurs. Antalet 

övriga kurser får vara högst 20 till antalet. Observera att du som övriga kurser kan ha totalt max 12 

kurser (4 kurser/läsår) inom samma ämnesområde (ex. morgonträning, musik etc.). 
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KURSBEDÖMNING 
 

Studerandenas arbete, lärande och kompetensutveckling ska bedömas mångsidigt. Syftet med 

bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och att utveckla deras förutsättningar 

för självbedömning. (Gymnasielagen 724/2018 37 §) 

Alla genomgångna kurser bedöms efter att kursen är slutförd. 

Kursbedömningen, som skall var mångsidig, grundar sig på: 

- hur den studerande uppnått kursens mål 

- eventuella skriftliga och/eller muntliga förhör 

- den studerandes eget omdöme kan beaktas bl.a. genom utvärderingssamtal 

- fullgjorda uppgifter 

- fortlöpande observation och bedömning av studerandes alster, aktivitet och intresse. 

 

Vid bedömning tillämpas skalan 4-10. 

Tillämpade kurser bedöms med avlagd (A) eller underkänd (U). 

 

Ofullständig kursprestation 

Ett D på betyget betyder att du deltagit i kursen men saknar någon väsentlig kursprestation. Varje D 

bör åtgärdas före ett givet datum (samma datum som för höjningstillfället). Icke åtgärdat D innebär 

att kursprestationen förfaller och du måste gå om kursen. 

  

Period 1 Senast höjningstillfället för vitsord från period 1 14.10 kl. 14.45-

17.45 

Period 2 Senast höjningstillfället för vitsord från period 2 och 3, 21.2 kl. 

14.45-17.45 

Period 3 Senast höjningstillfället för vitsord från period 2 och 3, 21.2 kl. 

14.45-17.45 

Period 4 Senast höjningstillfället för vitsord från period 4 och 5, 9.6 kl. 14.00-

17.00 

Period 5 Senast höjningstillfället för vitsord från period 4 och 5, 9.6 kl. 14.00-

17.00 

 

 

 

  

NÄR SKA DITT D SENAST ÅTGÄRDAS? 
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Avläggande av underkänd kurs 

Du har möjlighet att höja underkänt vitsord (4) två gånger, vid följande omtagningstillfälle och som en 

del av höjningen av ett kursvitsord vid följande höjningstillfälle. Detta förutsätter att du har deltagit i 

kursprovet eller meddelat frånvaro från kursprovet på grund av sjukdom. Om det underkända vitsordet 

kvarstår måste du gå om kursen om du vill höja det underkända vitsordet. Det första tillfället ordnas 

drygt en vecka efter varje periodslut. 

” I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt 

resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i läroämnet eller ämnesgruppen i fråga. 

En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet 

att visa att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i 

studierna.” (Gymnasieförordningen 810/1998 7 §) 

 

Höjningstillfälle av godkänd kurs 

Godkända kursvitsord kan du höja EN gång vid det höjningstillfälle som ordnas efter period 1, 3 och 5. 

Vid detta tillfälle höjer du hela kursen och kan ombes avlägga prestationer som syftar till samtliga mål 

i kursen. 

Du kan höja en kurs per höjningstillfälle. Ditt kursvitsord blir alltid det högre vitsordet.  

Om du vill höja ett godkänt kursvitsord från ett tidigare läsår bör du gå om kursen.   

 

Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs 

Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs skall du göra i Wilma. Information gällande tillfällena 

finns i skolans händelsekalender (på skolans hemsida) om när anmälan är öppen.  

Om du uteblir från höjningsprov av godkänd kurs behåller du ditt tidigare vitsord.  

Giltig orsak till frånvaro utgör sjukdom, verifierad med sjukintyg av vårdnadshavare, hälsovårdare eller 

läkare. Sjukintyget bifogas anmälan. 

Du tenterar godkänd eller underkänd kurs för den lärare som du haft i kursen. Rektor kan utse annan 

examinator. 

 

Underkänt i två på varandra följande kurser  

Om du har fått underkänt vitsord (4) i två kurser efter varandra, kan du inte fortsätta med dina studier 

i ämnet, förrän du avlagt ett godkänt vitsord i någondera av de två kurserna. Eftersom 

omtagningstillfället kommer efter ny periodstart tillåts du påbörja en ny kurs i samma ämne. Ifall du 

inte lyckas få ett godkänt vitsord vid omtagnings- eller höjningstillfällen kan du inte fortsätta påbörjad 

kurs. 

Studerande bör prioritera kurser med underkända vitsord vid omtagnings- och höjningstillfällena.  
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Omtagnings- och höjningstillfällen 

 

Omtagningstillfällen (för vitsord 4, för studerande som uppvisat sjukintyg, för frånvaro från 

provtillfället i provveckan samt för studerande som har tentamenskontrakt). 

 

Höjningstillfällen (av kursvitsordet 4 eller godkända kursvitsord samt deadline för att åtgärda D i en 

kurs). 

 

 OMTAGNINGSTILLFÄLLE HÖJNINGSTILLFÄLLE 

Period 1 10.10 kl. 14.45-16.45 14.10 kl. 14.45-17.45 

Period 2 9.12 kl. 14.45-16.45 21.2 kl. 14.45-17.45 

Period 3 13.2 kl. 14.45-16.45 21.2 kl. 14.45-17.45 

Period 4 14.4 kl. 14.45-16.45 9.6 kl. 14.00-17.00 

Period 5 6.6 kl. 14.00-16.00 9.6 kl. 14.00-17.00 
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FUSK OCH PLAGIAT 

 

Enligt 21 § i gymnasielagen (629/1998, ändrad genom lag 1268/2013) har den studerande rätt till 

arbetsro och en trygg studiemiljö. 

 

Med fusk avses att studerande utnyttjar otillåtna metoder eller hjälpmedel för att avklara prov eller 

för att genomföra skriftliga övningsuppgifter. Med plagiat avses att presentera material framställt av 

någon annan som sitt eget, men även självplagiering räknas till plagiat. Till god vetenskaplig sed hör 

att alltid berätta för läsaren/åhöraren ifall texten eller idéerna inte baserar sig enbart på egna tankar 

och funderingar.  

 

Fusk eller försök till fusk, t.ex. kopiering av andras uppgifter eller projektarbeten, men även 

självplagiering (kopierar inlämningsuppgifter man själv lämnat in redan tidigare) kan leda till att 

studieavsnittet inte bedöms.  Fusk vid prov eller plagiat (omfattande inlämningsuppgifter eller projekt) 

leder till att studieavsnittet inte bedöms. Fusk och plagiat med en mindre inlämningsuppgift leder till 

att uppgiften i fråga inte bedöms. Läraren avgör vad som anses vara omfattande och vad som anses 

vara en mindre inlämningsuppgift. Lärarna använder plagiatkontroll. Om du känner dig osäker på om 

du kan använda ett material eller på vilket sätt du kan använda materialet rekommenderas att du 

vänder dig till din lärare för att diskutera detta. 

 

Fusk leder alltid till diskussion med den studerande och om fusket anses vara allvarligt kontaktas även 

vårdnadshavaren om studerande är omyndig. 

 

Skolan har en plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt som används om försök 

till fusk och plagiering upptäcks. 
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HANDLEDNING  

 

Grupphandledare 

Din grupphandledare är din kontaktperson som ger dig aktuell information och handleder dig i 

praktiska studieärenden. Grupphandledaren inbjuder dig varje läsår till ett utvecklingssamtal där du 

får möjlighet att reflektera över skolframgång, trivsel, välbefinnande och annat relaterat till skolan. 

Grupphandledaren sammankallar basgruppen till regelbundna träffar. I varje period finns det 

dessutom en TEMA träff insatt där hela årskursen samlas kring ett aktuellt tema. Datum för TEMA 

träffarna framgår i händelsekalendern.  
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Studiehandledare 

Studiehandledaren handleder dig under dina gymnasiestudier när det gäller studiegången i allmänhet 

samt i ämnes- och kursval. I studiehandledningen ingår grupphandledning, individuell handledning 

samt informations- och inspirationstillfällen  som  behandlar olika studie- och utbildningsrelaterade 

frågor. Studiehandledarna hjälper dig med kursplanering, ämnesval, studentexamensplanering och 

ansökan till vidare utbildning. 

Din egen aktivitet och delaktighet i din studieplanering är mycket viktig för ett lyckat slutresultat. 

Kursbyten kan göras kontinuerligt under läsåret, du kan kontakta din studiehandledare via Wilma eller 

komma på individuell handledning. ”Drop-in” -systemet fungerar vanligtvis bra, men du kan också 

beställa tid för ett individuellt samtal. Tidsbeställningen kan göras i Wilma. 

Studiehandledningen omfattar två obligatoriska kurser. Dessa kommer att synas på ditt avgångsbetyg 

som avlagda kurser (A) efter att du har deltagit i de olika delmomenten som kurserna kräver, dvs. 

närvaro vid informationstillfällen, deltagande i studiebesök och uppdatering av den individuella 

studieplanen Wilmer. För närmare detaljer angående kursernas innehåll, se under ”Läroplan” i Wilma.  

Studiehandledarna Nina Kallio (grupperna 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B och 4A) och Pia Lustig (grupperna 1C, 

1D, 1E, 2C, 2D, 2E, 3C, 3D, 3E). Studiehandledarna har sina rum på våningarna R2 och R3.  

Speciallärare 

Till specialläraren, Anne Uppgård, kan du vända dig om du märker att du har svårt att klara 

av studieteknik och lärande på egen hand. Kör det ihop sig i din studievardag kan du också få hjälp med 

att planera din vecka så att du fixar både studier, läxor och fritid på ett hållbart sätt. Har du läs- och 

skrivsvårigheter, eller behöver reda ut i fall du eventuellt har sådana svårigheter, ska du också ta 

kontakt med specialläraren så fort som möjligt. Anne hittar du i R101/våning R1. Knacka på eller boka 

tid via Wilma. 

 

- Studerande i årskurs 1 deltar i en läs- och skrivtestning i samband med kursen Studiehandledning 1. 

- Studerande med de lägsta värdena i den screeningen (stanine 1 eller 2) samt deras 

vårdnadshavare får därefter ett erbjudande om fördjupad, individuell utredning kontakt via wilma. 

 

Skolcoach 

Till skolcoachen Camilla Rogaszewska kan du vända dig och prata med om frågor som är aktuella för 

dig. Skolcoachen samarbetar med skolans egna handledare och skolans studerandevård. Skolcoachen 

har sitt rum i G-byggnaden. 

Tutorerna 

Tutorerna i skolan har som uppgift att stöda de nya studerandena och att jobba för trivsel och samvaro 

i skolan. Du kan vända dig till tutorerna i allehanda frågor. 
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STUDERANDEHÄLSA 

 

Skolhälsovård 

Under hälsovårdarens mottagningstid kan elever med olika problem söka hjälp och få råd i personliga 

hälsoangelägenheter. Skötsel av sjukdomar hör inte till skolhälsovården frånsett olyckor som händer 

på skolvägen samt vård och information till elever som insjuknar under skoldagen. 

 

Skolhälsovårdaren har sitt rum i våning G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolläkare 

Tillgång till läkarservice enligt överenskommelse. Kontakta hälsovårdare Gunilla Gref för bokning av tid 

till skolläkaren. 

 

Skolpsykolog 

Tillgång till psykologservice enligt överenskommelse. Kontakta hälsovårdare Gunilla Gref för bokning 

av tid till skolpsykologen. 

 

Kuratorer 

 

Anne Bogren tel. 040 5892838. På plats onsdag. 

 

Heidi Jansson tel. 040 6890788. På plats måndag och tisdag. 

 

Ta kontakt med skolkuratorn om du: 

- önskar samtala med någon utomstående vuxen om dig själv, dina tankar och känslor eller dina val i 

livet just nu 

- upplever svårigheter hemma, i skolan eller med kompisarna 

 

Vid behov kan kuratorn slussa vidare eleven till annan instans t.ex. till studerandevårdspsykologen. Om 

du som förälder känner oro över barnets mående (t.ex. nedstämdhet, förändringar i beteende, 

utåtagerande), skolfrånvaro kan du även vara i kontakt med kuratorn. 

 

Du kan boka tid genom att ringa, skicka meddelande (per sms eller via Wilma). 

 

 

Hälsovårdare Gunilla Gref är anträffbar enligt följande: 

Måndagar: kl. 8-16 

Tisdagar:  kl. 8-16 

Torsdagar:  kl. 8-16 

Fredagar:  kl. 8-14 

Sjukmottagning dessa dagar kl. 8-9 

Kontaktuppgifter: 040 6494808 / gunilla.gref@ovph.fi 
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Tandvård 

Gymnasieeleverna i Vasa kallas till granskning och vård av tänderna på hösten under första året i 

gymnasiet. Då hinner man fullgöra vården innan eleven fyller 18 år. Även elever från andra kommuner 

har rätt till akut tandvård vid Vasa hälsocentrals tandkliniker enligt samma villkor. Då det gäller egentlig 

tandgranskning och vård uppmanas eleverna i första hand vända sig till hälsocentralen i den egna 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Personer över 18 år, som utan att meddela om förhinder, uteblir från given tandläkartid debiteras 

51,50 €. 

 

 

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN VID OLYCKSFALL 

 
Ifall en olycka inträffar under skoldagen och du behöver uppsöka läkarvård endera under eller efter 
skoldagen pga skadan är det viktigt att du kommer ihåg att be om att fakturan skickas till din 
hemadress. 
Efter att du fått fakturan och den är betald för du den samt blanketten anmälan om olycksfall till 
byråsekreterare Lena, våning 3 i R-byggnaden.  
Kostnaderna ersätts sedan eventuellt av skolans försäkringsbolag. 

 

  

Tandklinik för Vasa övningsskolas gymnasium 

Vasaesplanadens tandklinik 

Vasaesplanaden 20B 

Tel. 06 2189100 

Mottagning: mån-tors: kl. 8-15 

fre: kl. 8-12 
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NÄRVARO OCH FRÅNVARO 
 

Närvaroplikt 

Enligt gymnasielagen ska en studerande delta i undervisningen som skolan ordnar, ifall hen inte har 

befrielse från den. (Gymnasielagen 714/2018, §25) 

Detta betyder att då du har valt att avlägga en kurs genom att delta i undervisningen gäller obligatorisk 

närvaro. Förhållningsregler som gäller i arbetslivet kan även tillämpas på skolarbetet, du förväntas vara 

närvarande och punktlig. Vid för stor frånvaro och avsaknad av kursprestationer kan kursen bedömas 

som ofullständig och studerande bör endera komplettera eller gå om kursen. 

En studerande får ha högst fem lovliga frånvaron från en kurs för att kursen ska kunna bedömas och 

godkännas. Vid särskilda omständigheter, t.ex. långvarig sjukdom, kan läraren ge extraarbete genom 

vilket studerande kan kompensera en större frånvaro. Vid olovlig frånvaro ges en tillsägelse. Upprepad 

olovlig frånvaro (d.v.s. två olovliga frånvaron) leder till att kursen inte bedöms. Som olovlig frånvaro 

räknas all frånvaro förutom frånvaro p.g.a. sjukdom eller olycksfall samt frånvaro om studerande 

beviljats lov i förväg (i detta ingår när studerande representerar skolan). 

Sjukfrånvaro 

Sjukanmälan sker i Wilma före första lektionen, vilken börjar kl. 8:10. Inga sjukanmälningar godkänns 

i efterskott. Dina frånvarotimmar bokförs i Wilma. 

SJUKANMÄLAN  

Omyndiga studerande Vårdnadshavare sjukanmäler den studerande i 

Wilma. 

Myndiga studerande Om du är myndig kan du själv sjukanmäla dig. 

 

Beviljad ledighet 

Giltig orsak till frånvaro är sjukdom eller representationsuppdrag för skolan. Representationsuppdrag 

betyder att du är frånvarande för att delta i annan verksamhet som är godkänd i skolans läsårsplan och 

det tar läraren hänsyn till. Rektor, grupphandledare eller ämneslärare kan bevilja dig rätt till frånvaro 

av andra orsaker, men då måste du lämna in en skriftlig anhållan på förhand  (blankett finns i Wilma 

under Utskrifter och i blankettskåpet)  

 Frånvaro som omfattar 1-3 dagar beviljas av grupphandledaren, längre tids frånvaro beviljas av rektor. 

Anhållan görs på en skild blankett som finns i Wilma under Utskrifter och i blankettskåpet. 

  

OBSERVERA! 

Det hör till den studerandes skyldighet att 

diskutera med respektive ämneslärare innan en 

frånvaroanhållan lämnas in! 
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Ogiltig frånvaro kan leda till att din kurs förfaller. Ämnesläraren/studerande kan konsultera rektor vid 

oklara fall.  

Lektioner för övningskörningen för körkort får inte placeras under lektionstid. Endast den s.k. 

”halkkörningen”, ”uppkörningen” samt teoriprovet får av praktiska orsaker försiggå under lektionstid. 

 

Privata resor 

På grund av den intensiva studietakt som finns vid ett gymnasium påverkar en längre frånvaro 

studierna. De studerande förväntas  sköta sina ärenden på egen tid, men vägande orsaker för  

ledighet är t.ex. körprov, halkbanekörning, uppbåd, läkarbesök, tävlingsresor, träningsläger eller 

studier utomlands. För förvärvsarbete och körlektioner beviljas inga ledigheter. 

  

LEDIGHETENS LÄNGD VEM BEVILJAR DEADLINE 

En lektion – tre dagar Grupphandledaren Senast en vecka innan 

Fyra dagar – ett år Rektorn Senast två veckor innan 
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IT-RELATERADE FRÅGOR 
 

Vid Vasa övningsskolas gymnasium finns möjlighet att få hjälp med IT-relaterade frågor av Dan 

Grönberg och Andreas Sundstedt.  Eftersom Vasa övningsskolans gymnasium hör till Åbo Akademi, är 

IT-infrastrukturen till en del samma som vid ÅA (virusprogram, hur anskaffningar görs, 

programlicenser, installationer, uppdateringar till datorerna bl.a.) 

Viktiga inloggningar 

Som studerande vid Vasa övningsskolas gymnasium är det viktigt att du åtminstone har följande 

inloggningar i användning: 

- Wilma-inloggning. Används för att logga in till Wilma på webben (https://wilma.abo.fi/) och i 

Wilma-appen samt till lärplattformen itsLearning (https://vi7.itslearning.com/). Vid problem 

med inloggningen till Wilma, kontakta kansliet. 

- ÅA-användarkonto. Används för att logga in till skolans Wifi-nätverk, Office 365 

(https://login.microsoftonline.com/) och skolans e-post (https://exchange.abo.fi/). Vid 

problem med inloggningen till ÅA-användarkontot, kontakta ICT-service. 

Utöver dessa kan även andra olika tjänster, plattformar och e-läromedel användas i olika ämnen. 

Mera information fås i så fall av ämneslärarna i respektive ämne. 

Samtliga länkar hittas lätt även på skolans webbsida. 

 

IT-instruktör 

Dan Grönberg och Lena Ståhl fungerar som en länk mellan ICT-service vid Åbo Akademi och 

användarna vid gymnasiet. När problemsituationer, i sådant som är ÅA relaterat inom IT vid gymnasiet, 

så kan de hjälpa dig. Problemen kan handla om t.ex.: 

- studerandes lösenord till Office365 

- problem med Office365 

- problem med uppkoppling till det trådlösa nätet (eduroam) 

Dan och Lena kan inte hjälpa till med problem när det gäller studerandes privata laptopar, men när det 

gäller att starta abittiprov från den egna laptopen hjälper de gärna med anvisningar och handleder. 

Studerande är välkomma in till rum G204 för att testa abitti innan prov. 

 

 

 

 

IT-pedagog 

Andreas Sundstedt kan hjälpa till om studerande stöter på problem med Abitti (både då det gäller 

kursprov och studentexamensprov) eller Itslearning. Studerande kan också vända sig till Andreas ifall 

de behöver råd kring andra tjänster, plattformar och e-läromedel som används i skolan. 

 

Ta helst kontakt med Andreas via Wilma eller via e-post andreas.sundstedt@abo.fi. Andreas har sitt 

arbetsrum i Lyceumbyggnadens fjärde våning.  

Utrymme: Rum G204 

Dan Grönberg/Lena Ståhl är anträffbara: 

Må-fre  kl. 8.15-12  

 

https://wilma.abo.fi/
https://vi7.itslearning.com/
https://login.microsoftonline.com/
https://exchange.abo.fi/
mailto:andreas.sundstedt@abo.fi
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STUDERANDEKÅR 

 

Övningsskolans studerandekårsstyrelse består av invalda elever, både från den nationella och den 

internationella linjen i gymnasiet. Styrelsen jobbar aktivt tillsammans med lärare för att främja ett 

nära samarbete mellan studerande och personal. De invalda eleverna representerar även 

ungdomarnas röst i andra styrelser och viktiga frågor, där de studerandes intresse alltid ligger som 

grund. Möten hålls regelbundet och olika aktiviteter för skolan ordnas, bland annat temadagar.  

Vid inledningen av varje läsår hålls ett val, där frivilliga från årskurs 1 får ställa upp. Resten av skolan 

röstar sedan och några elever får då förtroendet att ingå i styrelsen, där man får sitta tills ens tid i 

gymnasiet är över. Olika poster väljs internt, bl.a. ekonomiansvarig och ordförande samt sekreterare.  
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GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG 

 

Ditt studieprogram bör omfatta minst 75 kurser.  Alla obligatoriska och minst 10 fördjupade kurser 

måste ingå i programmet, därutöver kan du avlägga kurser vid andra skolor på det s.k. andra stadiet. 

Ditt studieprogram kan även bestå av flera fördjupade eller tillämpade kurser, samt s.k. övriga kurser. 

Av skolans egna fördjupade och tillämpade kurser kan endast de kurser som den studerande avlagt 

med godkänt vitsord räknas till gymnasiets lärokurs. Efter slutfört studieprogram erhåller du 

avgångsbetyg.  

Det är inte möjligt att i efterhand stryka obligatoriska studier eller fördjupade studier som den 

studerande avlagt med godkänt resultat. 

Vitsorden för lärokursen i ett läroämne fastställs genom det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska 

kurser (röda) och de fördjupade kurserna (gula) som den studerande har slutfört. Av dessa studier får 

du ha underkända kurser enligt följande: 

KURSANTAL TILLÅTNA UNDERKÄNDA 

1-2 kurser  0 

3-5 kurser 1 

6-8 kurser 2 

9 eller fler kurser 3 

 

Kursbedömningen är identisk med kursvitsordet om ämnet omfattar endast en kurs, eller om du läst 

endast en kurs i ämnet. 

På avgångsbetyget anges vilka ämnen du läst, antalet kurser, samt slutvitsord. 

I gymnastik samt ämnen som omfattar endast en kurs, samt i valfria språk som omfattar 1-2 kurser, 

skrivs vitsord ej ut, om du anhåller om detta. Då antecknas kurserna som avlagda. Anhållan ska 

inlämnas inom april månad det år avgångsbetyget hämtas ut. 

 

Höjning av vitsord genom fristående förhör 

”En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord ska ges möjlighet 

att höja sitt vitsord i ett fristående förhör” (Gymnasieförordningen 810/1998 8 §) 

Detta syftar till höjning av ett vitsord i ett enskilt ämne. Detta fristående förhör kan bestå av såväl 

muntliga som skriftliga prestationer och görs i regel direkt efter studentskrivningarnas slut eller senast 

inom april månad det år avgångsbetyget hämtas ut. Vitsordet som du erhåller vid detta höjningstillfälle 

kan höja ditt slutvitsord. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning 

av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet 

höjas. Anmälan görs direkt till ämnesläraren senast 14.4.2023.  
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STUDENTSKRIVNINGAR – för dem som börjar skriva senast hösten 2021 
 

Information för dem som påbörjat studentexamen senast hösten 2021. Information för dem som 

inleder senare hittar du i nästa avsnitt i den här studieguiden. 

 

Studentskrivningarna kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivomgångar. 

Genomförandet av examen anses vara inlett när du första gången anmäler dig till examen. Efter avlagd 

examen kan du komplettera din examen med nya prov samt försöka höja tidigare avlagda prov. 

Studentexamen innehåller minst fyra prov. Modersmålsprovet är obligatoriskt för alla.  De tre andra 

obligatoriska proven väljer du bland följande fyra (välj minst 3):  

- provet i det andra inhemska språket,  

- provet i ett främmande språk,  

- matematikprovet  

- ett realämnesprov  

 
 

Bland de obligatoriska proven i din examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa 

lärokursen (ex. EnA, FinA, FIM, MAA).  

Du kan därtill ta med ett eller flera extra prov i din examen.  

 

Realämnesprov ordnas i religion, livsåskådningskunskap, psykologi, filosofi, historia, samhällslära, 

fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.  

 

Krav för att skriva ett studentprov 

För att ha rätt att delta i studentproven i modersmål, andra inhemska språket, engelska, ämnesreal 

och matematik krävs att du har avlagt de obligatoriska kurserna i dessa ämnen. För att kunna delta i 

de korta språken krävs att du har läst minst tre kurser i respektive språk. Om du har lärt dig ett 

främmande språk (t.ex. genom utlandsvistelse) som ingår i studentexamen kan du delta i detta språk 

utan att avlägga kurser i ifrågavarande språk.  

Fråga ämneslärare och studiehandledare om råd gällande studentexamensprov. 

 

Anmälan 

När du anmäler dig till studentexamensprov ska du uppge vilket/vilka prov du ska delta i, nivån på 

proven samt vilka prov du skriver som obligatoriska och som extra. 

Du anmäler dig till proven i Wilma genom att fylla i Anmälan till studentskrivningar under Blanketter. 

Anmälan är bindande. 
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Att göra om ett prov 

Godkända prov får tas om utan begränsningar. Detta gäller alla examinander oavsett när de skrivit 

provet de tar om och oavsett om de tidigare tagit om provet eller inte. Ett godkänt prov kan också tas 

om utan begränsningar fastän examen ännu inte är färdig. 

En examinand som slutfört studentexamen kan ta om ett underkänt prov utan begränsningar. Detta 

innebär att ett underkänt extra prov eller ett kompenserat obligatoriskt prov kan tas om utan 

begränsningar efter att examinanden blivit student 

Innan examinanden slutfört examen får ett underkänt prov tas om tre gånger vid de tre 

examenstillfällen som följer direkt på det examenstillfälle då provprestationen underkändes.  

Att komplettera din examen 

Efter att du har avlagt studentexamen kan du komplettera din examen med prov som du inte tidigare 

skrivit. Du kan också komplettera din examen genom att skriva en annan nivå av ett prov som du redan 

godkänts i din studentexamen. Inga tidsbegränsningar gäller för komplettering av studentexamen. 

Vitsord i studentexamen och kompensation 

Proven i studentexamen bedöms med följande vitsord. Poänggränserna för vitsorden justeras varje år. 

VITSORD  

Laudatur L 

Eximia cum laude approbatur E 

Magna cum laude approbatur M 

Cum laude approbatur C 

Lubenter approbatur B 

Approbatur A 

Improbatur I (underkänd) 

 

Om du får underkänt i ett obligatoriskt prov kan du genom kompensation möjligtvis ändå få 

studentexamen. De underkända prestationerna i olika ämnen delas in i beteckningarna I++, I+, I, I- och 

I--. Vitsorden för dina övriga godkända prov ger kompensationspoäng enligt följande: 

 POÄNG 

Laudatur 7 poäng 

Eximia cum laude approbatur 6 poäng 

Magna cum laude approbatur 5 poäng 

Cum laude approbatur 4 poäng 

Lubenter approbatur 3 poäng 

Approbatur 2 poäng 

 

Poängen för de godkända proven räknas ihop. I++ kompenseras med 10 poäng, I+ med 12 poäng, I med 

14 poäng, I- med 16 poäng och I-- med 18 kompensationspoäng. 

 

 
Läs mera på: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen 
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STUDENTSKRIVNINGAR – för dem som börjar skriva våren 2022 

 

Denna information berör dem som inlett skrivandet av sina studentprov våren 2022 eller senare. 

Studentskrivningarna kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivomgångar. Du anses 

ha påbörjat avlägga studentexamen när du första gången anmäler dig till ett studentprov. Efter avlagd 

examen kan du komplettera din examen med nya prov samt försöka höja tidigare avlagda prov. 

Studentexamen innehåller minst fem prov. Provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla.  

De övriga ämnena väljs ur följande ämnesgrupper:  

- provet i det andra inhemska språket,  

- provet i ett främmande språk,  

- matematikprovet  

- ett realämnesprov  

 

 
 

Du behöver välja prov ur minst tre av de olika grupperna ovan. Minst ett prov måste bygga på den 

långa lärokursen (ex. MAA, EnA, FinA, finska modersmål).  

 

Realämnesprov ordnas i religion, livsåskådningskunskap, psykologi, filosofi, historia, samhällslära, 

fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.  

 

Studerande kan dessutom avlägga ett eller flera extra prov utöver de fem prov som krävs för examen. 

Om den studerande vill, kan hen avlägga prov av olika lärokurser inom ett och samma examensämne. 

Prov av olika lärokurser i samma ämne kan dock räknas med endast en gång, till exempel lång och kort 

matematik.  
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På bilden nedan presenteras studentexamens provämnen i grupper. Grupperingen bygger på längden 

på lärokursen, gymnasiets undervisningsspråk och läroämnesgrupper. 

 
 

Krav för att skriva ett studentprov 

För att ha rätt att delta i studentproven i modersmål, andra inhemska språket, engelska, ämnesreal 

och matematik krävs att du har avlagt de obligatoriska kurserna i dessa ämnen. För att kunna delta i 

de korta språken krävs att du har läst minst tre kurser i respektive språk. Om du har lärt dig ett 

främmande språk  (t.ex. genom utlandsvistelse) som ingår i studentexamen kan du delta i detta språk 

utan att avlägga kurser i ifrågavarande språk.  

Fråga ämneslärare och studiehandledare om råd gällande studentexamensprov. 

 

  



33 
 

Anmälan 

När du anmäler dig till studentexamensprov ska du uppge vilket/vilka prov du ska delta i, nivån på 

proven samt vilka prov du skriver som obligatoriska och som extra. 

Du anmäler dig till proven i Wilma genom att fylla i Anmälan till studentskrivningar under Blanketter. 

Anmälan är bindande. 

Studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten kan anmäla sig avgiftsfritt till de fem första 

proven. De prov som följer på dessa fem är avgiftsbelagda. 

Att göra om ett prov 

Godkända prov får tas om utan begränsningar. Detta gäller alla examinander oavsett när de skrivit 

provet de tar om och oavsett om de tidigare tagit om provet eller inte. Ett godkänt prov kan också tas 

om utan begränsningar fastän examen ännu inte är färdig. 

En examinand som slutfört studentexamen kan ta om ett underkänt prov utan begränsningar. Detta 

innebär att ett underkänt extra prov eller ett kompenserat obligatoriskt prov kan tas om utan 

begränsningar efter att examinanden blivit student. 

Innan examinanden slutfört examen får ett underkänt prov tas om tre gånger vid de tre 

examenstillfällen som följer direkt på det examenstillfälle då provprestationen underkändes.  

 

 

Att komplettera din examen 

Efter att du har avlagt studentexamen kan du komplettera din examen med prov som du inte tidigare 

skrivit. Du kan också komplettera din examen genom att skriva en annan nivå av ett prov som du redan 

godkänts i din studentexamen. Inga tidsbegränsningar gäller för komplettering av studentexamen. 
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Vitsord i studentexamen och kompensation 

Proven i studentexamen bedöms med följande vitsord. Poänggränserna för vitsorden justeras varje år. 

VITSORD  

Laudatur L 

Eximia cum laude approbatur E 

Magna cum laude approbatur M 

Cum laude approbatur C 

Lubenter approbatur B 

Approbatur A 

Improbatur I (underkänd) 

 

Om du får underkänt i ett prov kan du genom kompensation möjligtvis ändå få studentexamen. 

Vitsorden för dina övriga godkända prov ger kompensationspoäng enligt följande: 

 

 POÄNG 

Laudatur 7 poäng 

Eximia cum laude approbatur 6 poäng 

Magna cum laude approbatur 5 poäng 

Cum laude approbatur 4 poäng 

Lubenter approbatur 3 poäng 

Approbatur 2 poäng 

 

Studerande som följer gamla systemet:  

De underkända prestationerna i olika ämnen delas in i beteckningarna I++, I+, I, I- och I--. Poängen för 

alla godkända prov räknas ihop och används för kompensering. I++ kompenseras med 10 poäng, I+ 

med 12 poäng, I med 14 poäng, I- med 16 poäng och I-- med 18 kompensationspoäng. 

 

Studerande som följer nya systemet: 

Examinandens kompensationspoäng räkans ihop och 10 kompensationspoäng kompenserar det 

underkända det underkända vitsordet. Om examinanden har avlagt fler än fem prov beaktas vid 

beräkningen av kompensationspoängen den kombination av fyra prov som krävs för examen som ger 

den högsta kompensationspoängsumman. För extra prov ges inga kompensationspoäng. 

 

 

 

 

  

Läs mera på: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen 
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NÅGRA PRAKTISKA SAKER 

 

Händelsekalendern 

Följ med skolans händelsekalender för att se avvikande tider, anmälningstider till omtagnings- och 

höjningstillfällen etc. 

Studiekort 

Studiekort beställer du själv via https://www.frank.fi/sv/studentkort/  

Studerandeskåp 

Du kan lösa ut en nyckel till ett studerandeskåp. Nyckeln löses ut vid expeditionsmästare Patrik 

Backholm, R1, mot en pant på 10 euro. 

Skollunch 

Skollunch serveras kl. 11.00-13.00 varje dag. Vid varje lunch finns också ett vegetariskt alternativ. Du 

har en egen lunchtid i ditt schema. Följ den tiden för att minska köbildning. 

Om du har ärenden som gäller mat/specialdieter ta kontakt med kökspersonalen så hjälper de gärna 

till! 

Mellanmål/Kaffe 

Du kan köpa kaffe och mellanmål i skolans matsal varje dag. Cafeterian är öppen Mån-tors 07.45-14.00, 

fre 07.45-13.30. 

Studiestöd 

Då du fyllt 17 år har du möjlighet till studiestöd som utbetalas av FPA. Föräldrarnas och dina egna 

inkomster inverkar på beviljandet av studiestödet. Ansökningsblanketter finns i skolans kansli på 

våning R3. För närmare information se www.fpa.fi. 

Resestöd 

Du kan ansöka om skolresestöd från FPA då din skolväg är minst 10 km i en riktning. 

Ansökningsblanketter finns i skolans kansli på våning R3. 
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VEM SKA JAG VÄNDA MIG TILL? 
 

 

 


