
Vi på Brändö vill göra din skolstart så lätt och smidig som möjligt och därför vill 
vi veta nivån på vissa ämnen och dina språkval. Valen kan du sedan ändra på ifall 
du under året kommer på andra tankar.

Vi hjälper dig i planeringen. Under lägerskolan, som alla ettor deltar i under de 
första skolveckorna, går vi individuellt igenom din plan. 

Hos oss läser du flera kurser under hela året tillsammans med din egen bas-
grupp för att du ska hinna lära känna andra i din grupp.

OBS! 
Denna blankett är 
för alla som söker 

till Brändö som 
första alternativ!

Valkort för Brändö gymnasium

Returnera ditt valkort före utsatt datum till:

Studiehandledarna
Brändö gymnasium
PB 57301
00099 Helsingfors stad

A) Kontaktuppgifter

Hur personuppgifterna används: 

Syftet med hanteringen av personuppgifterna är ordnande av gymnasieutbildning. Du kan läsa beskrivningarna av de register som upprätthålls 
av Helsingfors stad här: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet .

Efternamn 

Alla förnamn (strecka under tilltalsnamnet)  

Personbeteckning  

Postnummer och postanstalt 

Telefonnummer 

E-post 

Hemkommun 

Högstadium  

  

Vårdnadshavare 1 

Adress  

Telefonnummer  

E-post 

Vårdnadshavare 2 

Adress  

Telefonnummer  

E-post  

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet


Valkort för Brändö gymnasium

B) Val av ämnen

C) Idrottslinjen

D) Underskrift

Returnera ditt valkort före utsatt datum till:

Studiehandledarna
Brändö gymnasium
PB 57301
00099 Helsingfors stad

Finska 
A1 (traditionell finska) 
mofi (modersmålsinriktad finska)  

Matematik 
Kort matematik   
Lång matematik

Kemi 
Kort kemi
Lång kemi

Fysik 
Kort fysik   
Lång fysik

Åskådningsämne
Livsåskådning
Religion

Om du har valt religion, ange vilken:
Evangelisk-luthersk
Ortodox
Övrigt religiöst samfund

Långa språk 
Engelska A 
Tyska A

Korta språk 
Franska B2 (fortsättning från högstadiet)
Tyska B2 v
Spanska B2

Franska B3 (nybörjarspråk)
Tyska B3 
Spanska B3 

Du kan välja både och 
om du redan har A-tyska! 

w

Jag har sökt till specialiseringslinjen i idrott           Ja 
        Nej  

Min idrottsgren (fyll i endast om du kryssade Ja i rutan ovan) 

Plats och datum 
 

          
Vårdnadshavarens underskrift     Studerandes underskrift


