Vanliga frågor
och svar om
Brändö gymnasium
Varför ska jag välja Brändö?

– Brändö är ett trivsamt gymnasium där vi bryr oss om varandra. Du kan studera flera olika språk, naturvetenskaper eller olika humanistiska ämnen, såsom historia, samhällslära, psykologi, filosofi mm.
Du har möjlighet att varva studierna med idrottskurser och konst eller musik. Du får uppleva och delta
i mycket utöver vanlig traditionell undervisning genom projekt, studiebesök, temadagar, studieresor,
tutor- och studerandekårsverksamhet och mycket mer.

Kan jag välja Brändö också om jag inte är sportig/idrottare?

– Ja, absolut! Brändö gymnasium är ett vanligt gymnasium med en idrottslinje. Vi tar in 115 studerande till den allmänna linjen. Du behöver inte idrotta mera än det som krävs i ett vanligt gymnasium,
dvs. att gå de två obligatoriska gymnastikkurserna. Om du däremot vill, så kan du gå en hel mängd
intressanta kurser i gymnastik. Du kan välja kurser som stresshantering, friluftsliv, annorlunda
idrottsgrenar, innebandy och isspel, bollsporter, racketsporter osv.

Hur söker jag till Brändö?

– Du ska fylla i den gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi. På din ansökan kan du fylla i 7 ansökningsalternativ. Då du söker till Brändö kan du välja att söka till den allmänna linjen, som ger alla
de möjligheter som ett vanligt gymnasium ger, eller så kan du söka till idrottslinjen. Till idrottslinjeansökan ska du fylla i delen med tilläggsfrågor om din gren osv.

Hur söker jag till idrottslinjen?

– Du ska fylla i den gemensamma ansökan för andra stadiet på www.studieinfo.fi. Då du väljer idrottslinjen på Brändö gymnasium, så öppnas också tilläggsfrågor för idrottaren. Du ska alltså fylla i ”svara
på idrottarens tilläggsfrågor”, som handlar om din gren och dina prestationer osv. Det frågas också
om ett medeltal i läsämnen (+ räkna med gymnastikvitsordet), som du kan räkna ut från ditt mellanbetyg eller betyg du kanske fått kring julen.
Du behöver inte göra något mera än det här. Vi skickar sedan din idrottsansökan vidare till grenförbunden, som poängsätter alla sökande till idrottsutbildningarna i Finland. Vi kallar in alla idrottssökanden till en frivillig intervju. Anmälan till dagen görs senare via vår webbsida.

När väljer jag kurser?

– Då du börjar hos oss på Brändö får du ett färdigt schema för hela första läsåret som vi har gjort på
basis av dina val av språk, matematik osv. Eftersom en väldigt stor del av kurserna på gymnasiet är
obligatoriska, så måste du ändå gå främst obligatoriska kurser under det första året. Vi tycker att du
ska kunna koncentrera dig på själva studierna och den nya vardagen i gymnasiet, nya kompisar och
lärare, utan att behöva oroa dig över kursvalen.
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Vad betyder valkort?

– Valkortet är en elektronisk blankett, där du på förhand väljer vissa ämnen du vill studera. Du väljer
finska (finska A eller modersmålsinriktad finska), vilka språk du vill studera: engelska, tyska (A, B2
eller B3), franska och spanska (B2 eller B3) och kort eller lång matematik, fysik och kemi, religion och
huruvida du har sökt till idrottslinjen. Blanketten hittar du via den här länken. Du ska fylla i ditt valkort
på webben i samband med din ansökan.

Måste jag veta vad jag vill studera?

– Nej, du måste inte veta vad du vill studera. Det som du ska göra på förhand är att fylla i valkortet,
som du skickar till oss på Brändö under ansökningstiden med språkval, lång eller kort matematik, eller lång eller kort kemi och eller fysik. Du läser grundkurser i så gott som alla ämnen under ditt första
år och märker då vad som intresserar dig mera. Om du vill ändra på dina planer senare, så är det bara
att tala med studiehandledarna. Vad du vill göra efter gymnasiet hinner vi fundera på tillsammans
under din gymnasietid.

Får jag hjälp med kursval och planering av mina studier?

– Ja, vi är två studiehandledare på Brändö som finns till just för att hjälpa dig med din vardag i gymnasiet, din planering av kurser och senare också med planeringen av studentskrivningar och livet
efter gymnasiet. Då du börjar på gymnasiet har du redan ett färdigt schema för hela första året. Vi
går igenom schemat med var och en av er under lägerskolan i augusti. Det går bra att göra ändringar
under året, om du t.ex vill byta nivå på ett ämne eller kommit på andra tankar.

Har jag en egen grupp?

– Ja, du har en egen basgrupp. Alla ni 115 som börjar på allmänna linjen delas upp alfabetiskt i jämnstora grupper. Idrottslinjen bildar en egen grupp på ca 20 studerande. Du träffar din basgrupp en
gång i veckan under gruppmötet med din gruppledare och i 1-2 kurser per period under första året,
för att din start ska kännas så trygg och bra som möjligt.

Vad gör man på lägerskolan?

– Lägerskolan för ettor har blivit en tradition i vår skola. Du åker på lägerskola för ett dygn med din
egen basgrupp, din gruppledare, studiehandledarna, och dina tutorer. Tutorerna fixar mycket program
i form av lekar och aktiviteter för att du ska lära känna din nya grupp och alla oss vuxna som finns
till för dig i skolan. Vi går också igenom viktiga saker gällande gymnasiestudierna och går individuellt
igenom allas scheman (läsordningar) för hela året så att du ska känna att du har en bra plan för hela
året. Schemat kan ändras om du kommer på andra tankar senare under året.

Vad betyder Träning för livet?

– Brändö gymnasiums slogan ”Träning för livet” passar bra in på vår skola. Vi har en idrottslinje och
många idrottskurser för var och en att välja. Träning är ändå inte bara fysisk träning, utan gymnasiestudier är också hårt arbete, samarbetskunskaper, ansvarstagande, tidtabeller och många andra
kunskaper som du behöver i din framtid inom utbildning och arbetsliv. Vi som jobbar i skolan finns här
som stöd, hjälp och inspiration, då det behövs en extra puff!

Vanliga frågor
och svar om
Brändö gymnasium
Ska jag välja lång eller kort matematik?

– Om du tycker om matematik och har haft rätt lätt för matematik i högstadiet, så är lång matematik
kanske något för dig. Om du dessutom drömmer om ett yrke där matematisk kunskap är en fördel är
lång matematik ett klokt val.
Du kan diskutera valet av nivå hemma och med din matematiklärare i högstadiet. Om nivån sedan
känns alltför hög kan du byta till kort matematik. Om du är intresserad av allt, matematik, språk och
realämnen, så kan du också ha lång matematik, men det kräver mycket av dig och du kommer att ha
fullt schema hela tiden.
Kort matematik är också ett bra val. Då du väljer kort matematik delas de obligatoriska 7 studieavsnitten så, att du har 4 studieavsnitt under första året, 3 under andra året. Det finns också fördjupade
studieavsnitt i korta matematiken som är bra att välja under andra och tredje året. Med kort matematik får du mera plats för andra studieavsnitt på ditt schema.

Vilka språk kan jag studera på Brändö?
Hos oss kan du studera följande språk:

- Finska som A-språk eller modersmålsinriktad finska
- Engelska som A-språk och tyska som A-språk
- Tyska, franska och spanska som B2-språk (språk du börjat med i högstadiet)
- Tyska, franska och spanska som B3-språk (nybörjarspråk)
För andra språk samarbetar vi med Arbis och eventuellt Kulosaaren yhteiskoulun lukio (om de passar
in på ditt schema).

Kan jag gå många gymnastikkurser om jag inte går på idrottslinjen?

– Ja, vi har många intressanta gymnastikkurser på vårt schema. De idrottskurser vi erbjuder väljs
oftast just av dem som går på den allmänna linjen. Du kan välja kurser som bollsporter, racketsporter,
friluftsliv, stresshantering, innebandy och isspel, gammeldans, utförsåkning och de fördjupade nationella kurserna i gymnastik.
Om du idrottar på hög nivå, så kan det vara möjligt att komma med i idrottsgrupper i våra samarbetsskolor, som kan ge dig kurser i ”individuell träning”. Detta kan vi inte lova, men det är naturligtvis
bra att kolla. Oberoende har vi möjlighet att bygga upp ditt schema rätt flexibelt, så att du kan gå på
morgonträningar antingen som egna träningar eller som idrottare på linjen.
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Hur länge studerar man i gymnasiet?

– Det vanligaste är att gå gymnasiet på 3 år, men det är möjligt att gå gymnasiet på 3 ½ eller 4 år
också. Om du följer den vanligaste studietakten, dvs. att gå gymnasiet på tre år, studerar du ca 60
studiepoäng under ditt första år och 60 sp under ditt andra år, och sedan ca 30 sp under det sista
tredje året. Det sista året är kortare, för då går du egentligen bara 3 perioder i skolan.

Behöver jag dator i gymnasiet?

– Den som inleder studier på andra stadiet får en bärbar dator, mus och hörlurar avgiftsfritt av kommunen. Datorn förutsätts vara med på lektionerna och användas till inlärning i undervisningen, prov
och i studentprov. Kursmaterialen är ofta i digital form på olika webbaserade plattformar
Skolans lärare och så kallade datoragenter hjälper dig med grunderna, och de nya ettorna får en
introduktion till arbete med dator och digitala prov under sitt första år. Brändö har också en egen
IKT-sida på webben med hjälp och tips. Alla studerande i Helsingfors gymnasier får tills vidare gratis
ladda ner Microsoft Office-paketet. Läs mer om datorer i gymnasiet på vår webbsida.

Har Brändö något annat speciellt än idrottslinjen?

– Ja, på Brändö kan nämligen alla studerande gå flera idrottskurser oberoende av vilken linje de går.
Förutom idrotten kan du läsa språk som A-tyska eller fortsätta med tyskan du börjat med i högstadiet
eller börja med det som nybörjarspråk. Här kan du också läsa franska eller börja med spanska som
helt nytt språk.
Utöver språk och modersmål så har vi i realämnen många intressanta kurser och samarbetsprojekt.
Vi erbjuder alla de nationella fördjupade avsnitten och lite extra. Det finns till exempel möjlighet att
delta i en samarbetskurs Makt och ondska, där gruppen reser till förintelsens minnesmärken i bl.a
Tyskland och Polen. Du kan läsa mera om våra kurser på vår webb eller följa oss på sociala medier
(@brandogymnasium), där du hittar plock från vardag och fest på Brändö.
Vi har aktiva studerande som själva tar initiativ till olika extra program under läsåret, såsom pepparkaksbakning, trafikljusdagar, temadagar osv. Vi är stolta över att vara Brändö.

Finns det kurser där det ordnas resor?

– Ja, det finns kurser där det ordnas resor i Finland och ute i Europa. I modersmål har vi ordnat en
kurs med resa till något nordiskt land, i spanska har gruppen ibland åkt till Salamanca, i historia och
religion har du möjlighet att besöka förintelsens minnesmärken i Tyskland och Polen, i matematik, fysik och engelska har det ordats resor till Aten eller British Science Festival, och i kursen i utförsåkning
har gruppen åkt till Åre.
Resemålen och antalet resor som ordnas varierar från år till år och också enligt intresse på
studerandehåll. Vi följer givetvis noga med det rådande världsläget och hur resor kommer att bli möjliga i framtiden.
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Får man mycket läxor i gymnasiet?

– Då du studerar på gymnasiet har du alltid läxor. Studierna på gymnasiet kräver mycket eget ansvar.
Lärarna säger nödvändigtvis inte att du har läxor, utan de förväntar sig att du repeterar det som gåtts
igenom under lektionen och att du är väl förberedd till följande lektion. Det är alltså bra att repetera
det du gjort under skoldagen, som läxa och att du också blickar framåt i kursplanen till följande gång.
Då har du lättare att hänga med i undervisningen.
I gymnasiet läser du studieavsnitt. Om du har en treårig gymnasieplan betyder det att du går ca 60
studiepoäng under första studieåret. Då har du i medeltal 7 olika studieavsnitt per period.

Vad gör ni i Brändö för att alla ska trivas?

– Vi är väldigt måna om att du ska må bra i din vardag och trivas i skolan och med dina studier och
studiekompisar. Vi har två studiehandledare som hjälper dig med kurser och planering. Vi har duktiga
och ivriga tutorer som tar väl hand om dig vid skolstarten och är med på lägerskolan som ordnas för
alla nybörjare. Du har kurser i din egen basgrupp i varje period under första läsåret, för att du ska lära
känna din egen grupp och din gruppledare.
Alla ska få vara sig själva i vår skola. Vi vill att alla ska få känna sig bra och bli sedda. Vi hälsar på varandra och bryr oss om varandra. Vi har en aktiv studentkår, som ordnar olika evenemang för att skapa
gemenskap och en trevlig skolmiljö.
Vi försöker varva tuffa och arbetsdryga kurser med lättare kurser. Vi har många kurser i färdighetsämnen såsom gymnastik, konst och musik, som passar bra in för att varva din dag.

Vem kan jag fråga om jag undrar något mer?

– Du kan ta kontakt med våra studiehandledare, vår idrottskoordinator, och följa Brändö på sociala
medier, där du får en bild av hur vardagen hos oss ser ut. Vi finns på Facebook och Instagram under
@brandogymnasium. Alla kontaktuppgifter till oss hittar du på vår webbsida.

Välkommen till oss på Brändö!

