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Bästa studerande, 
lärare och övrig personal

Det vi sannolikt främst kommer att 
minnas av läsåret 2019-2020 är att halva 
vårterminen genomfördes på distans 
då coronaviruspandemin stängde och 
lamslog hela världen. För studerande 
och lärare innebar det att på kort varsel 
ändra sina studie- och arbetsrutiner. 
För våra abiturienter blev det en chock 
då studentexamensnämnden forcerade 
tidtabellen för hur proven anordnades och 
mångas tidsplaner föll ihop.

Läsåret 2019–2020

Det är ingen enkel sak att i exceptionella ti-
der hantera både vardagen och den ovisshet 
som coronaviruspandemin inneburit. I olika 
delar av världen har situationen tagit sig i 
uttryck på olika sätt: de begräsningar som 
Finland införde ser ut att ha haft effekter för 
själva pandemin, men samtidigt har sam-
hällsekonomin påverkats mycket negativt 

och den oron har vi också fått ta del av i 
massmedierna.

Ser vi situationen från skolans pers-
pektiv så finns det två sidor av myntet. Å 
ena sidan har studerande och lärare gjort 
en fantastisk insats i att både mentalt 
och framför allt i realiteten bygga upp ett 
arbetssätt som helt gått via digitala kanaler. 
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I snabb takt togs ett flertal digitala verktyg 
i bruk och det var fint att se hur lärarna 
delade med sig och hur de varit till stöd och 
hjälp för varandra i arbetsvardagen. Det har 
krävts mera tid för t.ex. handledning, men 
studeranden har också tagit ett allt större 
ansvar för sina studier och deltagit aktivt i 
distansundervisningen.

Å andra sidan är erfarenheterna bland 
både studerande och lärare att arbetsmän-
gden ökade dramatiskt och att tekniken inte 
i alla situationer fungerade. Dessa erfa-
renheter måste vi också reflektera över då 
tiden är inne för att utvärdera och analysera 
denna tidsperiod.

Som en följdeffekt av pandemin inhi-
berades många planerade programpunkter 
för vårens del. Vi har flyttat framåt studiere-
sor i hopp om att de kan genomföras i höst: 
läget med dem, då detta skrivs, är mycket 
osäkert. Vi måste självfallet noggrant tänka 
över skolvardagen i höst, då restriktionerna 
lättar och vi förhoppningsvis har närstudier i 
augusti. För det behövs tydliga instruktioner 
av hälsomyndigheterna, en strategi för hur 
vi verkställer det på skolnivå tillsammans 
med alla de andra aktörerna på Ståhlbergs-
vägen och att alla individuellt tar ett ansvar 
för att vara försiktiga.

Som en motpol till vårens tuffa tider 
vill jag lyfta fram det som skedde under 
hösten och vintern då vi arbetade under 
normala förhållanden.

Skolåret inleddes med lägerskola för 
de nya studerande. Syftet med lägersko-
lan var bl.a. att ge en bra och positiv start 
till gymnasiestudierna. Handledningen av 
de studerande skedde i vardagen i under-
visningen men framför allt genom grupp- 
och individuell handledning. Speciellt det 
personliga mötet var viktigt och värdefullt. 
De centrala personerna för dessa möten var 

våra studiehandledare Carita Ekholm och Pia 
Winell som gjort ett otroligt fint och betydel-
sefullt arbete med att möta våra studerande 
och ge dem stöd och uppmuntran. Tack för 
att just ni finns till för våra studeranden 
och tack för alla tillfällen ni ordnat både på 
skolan och utanför gällande information om 
fortsatta studier för våra abiturienter.

Läsåret 2019-2020 var vårt andra år 
som officiellt specialiseringsgymnasium 
i idrott. Uppdraget bygger på att garan-
tera de idrottande studerande flexibilitet 
gällande studier och goda möjligheter att 
utvecklas i sin idrott. En förutsättning för 
att programmet ska fungera och utvecklas 
är att skolan har en idrottskoordinator som 
har en förmåga att se hela idrottsfältet med 
dess möjligheter och utmaningar och som 
brinner för idrott. En person som engagerar 
sig för våra idrottstuderande. Jag vill rikta 
ett stort tack till Patrick Ikäheimonen för 
idrottskoordineringen och handledningen av 
våra idrottare.

Min bedömning är att vi gör ett bra 
arbete med att stöda idrottarna utgående 
från tanken om en dubbelkarriär, men det 
behövs ännu mera flexibilitet och alternativa 
studiespår för våra idrottare som siktar på 
både nationella och internationella fram-
gångar. Den nya läroplanen ger ännu större 
möjligheter än tidigare till alternativa studi-
evägar och -arrangemang, men i sista hand 
är det vi på skolan och i undervisningen som 
måste möta de behov våra idrottare, som 
representerar många olika grenar, har.

Jag anser att skolans medverkan i 
idrottsgymnasienätverket och i idrottsaka-
demiverksamheten ger ett stort mervärde 
för oss. Jag vill speciellt tacka Mäkelän-
rinteen lukio och Urhea (idrottsakademin) 
för det samarbete vi har med dem genom 
idrottslinjen. Vi ser framemot att kunna 
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fortsätta med denna värdefulla och fina 
verksamhet. Tack också till alla grenförbund 
för samarbetet och tack till Prakticum för 
arbetet med bl.a. informationsmaterial om 
Urhea.

Brändö gymnasium har aktiva lärare 
som genom våra lärarteam ordnat mång-
sidigt program utöver skolvardagen. Skolan 
har i och med detta blivit mera levande och 
en aktiv samhällsaktör. Vi har haft många 
gästföreläsare både för hela skolan och 
inom olika ämnesspecifika kurser. Ett stort 
tack till er alla som möjliggjort detta.

Ett av Helsingfors stads mål inom 
utbildningen är att skolorna ser hela staden 
som en inlärningsmiljö. Idag är det så klart 
en självklarhet att inlärning sker över allt; 
genom studiebesök, virtuella kurser, forsk-
ningsskurser på universitet, temaresor och 
gästbesök. Tack vare närheten till centrum, 
och tack vare de goda trafikförbindelser vi 
har tillgång till, kan vi i praktiken ordna olika 
aktiviteter i alla ämnen.

Tillgången till och förmedlandet av 
information är ur skolans perspektiv otroligt 
viktigt men också en stor utmaning: inte 
minst för att allt mera av förvaltningens och 
andra samhällsaktörers kommunikation 
sker digitalt. Utöver detta har de realiteter 
vi levt i under senare delen av vårterminen 
ytterligare ökat den informationsmängd 
som vi ska hantera parallellt med tidsbrist 
och –press. Det har visat sig att vi ständigt 
måste arbeta med vår kommunikation: både 
digitalt, men framför allt i hur vi bemöter 
varandra i vardagen i vår gemensamma 
arbetsgemenskap.

Också bilden av skolan utåt, mot det 
övriga samhället är av stor betydelse; inte 
minst för att det idag är en självklarhet med 
transparens då det gäller vår verksamhet. Vi 
delar med oss av vår vardag främst genom 

digitala kanaler. Utöver skolans hemsida är 
vi aktiva på Instagram och Facebook. Jag vill 
tacka ”Brändöteamet” som under flera år 
gjort en stor insats för att beskriva vår verk-
samhet och vardag för en bredare publik. Ett 
stort tack till alla teammedlemmar i Brän-
döteamet för marknadsföringsarbetet som, 
utöver att visa vår aktiva skola till allmänhe-
ten, riktats till de ungdomar i grundskolorna 
som sökt till andra stadiets utbildning. Tack 
till studerande, och Sandra Forsell för mo-
derering i Instagramteamet.

Andra stadiets utbildning har under 
flera år varit föremål för konstanta och stora 
strukturella förändringar. Under läsåret har 
vi arbetat med de allmänna delarna av den 
nya läroplanen på skol- oh stadsnivå. På 
skolnivå har vi också arbetat med läroplanen 
och jag vill tacka Triin Gyllenberg för att du 
tog dig uppdraget som Brändös tutorlärare 
i stadens gemensamma läroplansprocess. I 
detta arbete har flera lärare och studerande 
varit aktivt med i att forma stadens egna 
läroplanstexter. Under nästa läsår ska de 
ämnesvisa delarna och strukturerna bli klara 
för att den nya läroplanen tas i bruk i augusti 
2021. Jag och många andra har reagerat 
på den stora utmaning med gymnasiets 
läroplan då stoffet fortsätter att öka, medan 
den tid vi har till att handleda och undervisa 
inte ökat. 

Samtidigt måste jag konstatera att 
gymnasieskolan ser ut att vara i en konstant 
förändringsprocess, vilket inte enbart är av 
godo. Återkommande reformer och förän-
dringar i grundläggande verksamhetsstruk-
turer ger inte tid och möjlighet för fördjup-
ning, reflektion och utveckling. Samtidigt, 
redan före vårens exceptionella tider, fanns 
det en stor oro för ungdomarnas ork och 
välmående.

Jag avslutar mina reflektioner över 
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läsåret med att tacka människor som på 
olika sätt ger ett mervärde för verksamhe-
ten på Brändö. En skola behöver eldsjälar av 
olika karaktärer; med olika personligheter. 
En skola vinner på att det finns människor 
som har olika kompetenser och färdigheter: 
som är skickliga och duktiga på olika saker. 
Det är också viktigt att de som så att säga 
”lämnar spår i verksamheten” också får ett 
erkännande för det.

Ett stort tack riktar jag till skolans 
biträdande rektor Harriet Lassus-Utriainen 
för ditt engagemang och arbetsinsats för att 
utveckla vår skola och dess verksamhets-
kultur. Tack vare din initiativförmåga och ditt 
intresse för skolutveckling har vår verksam-
het fått en större bredd. Ett stort tack för 
att du bryr dig om de studerande och ställer 
upp för dem i vått och torrt.

Ett stort tack till skolans lednings-
grupp: Harriet, Triin, Pia, Elina, Patrick och 
Jonas för ert bidrag till att utveckla verk-
samheten: inte minst under dessa sista 
extrema veckor. Tack till alla lärare som 
medverkat i våra olika lärarteam och tack till 
er alla som haft ansvar för dator- och annan 
teknik. Jag vill också tacka gruppledarna för 
er insats i att stöda våra studerande via bl.a. 
gruppmöten och enskilda samtal.

Ett stort tack till skolans speciallärare 
Bo-Håkan Söderholm för ditt engagemang 
och professionella grepp i ditt utmanan-
de men värdefulla uppdrag. Tack till Gerda 
Kraemer, Sara Sommardahl och Marie-Loui-
se von Buxhoeveden för arbetet med 
studerandevård och tack till hela skolans 
studerandevårdsgrupp för detta läsår.

Tack till alla lärare för en fin arbetsin-
sats under hela läsåret och inte minst då ni 
på extremt kort tid ändrade hela er arbet-
sbild och planering av er undervisning. Jag 
vill gärna säga att jag saknar er i vardagen 

på Ståhlbergsvägen: våra träffar vid lun-
chbordet och den dynamik som finns i vårt 
kollegium.

Brändö har två lärare som går i pen-
sion efter det här läsåret: Leif Ekrem och 
Carola Sundman. Vi vill alla tacka er för det 
fina och professionella arbete ni gjort under 
alla dessa år för att undervisa, stöda och 
handleda de studerande och, icke minst, 
för att utveckla skolan. Ni har båda bidragit 
till en god stämning bland kolleger, ni har 
varit värdefulla för era ämneskolleger som 
mentorer och er ämnesprofessionalitet är 
något som uppskattas stort.

Jag vill avsluta med att tacka alla 
studeranden i skolan och ett speciellt tack 
till studerandekårens styrelse, alla fina tu-
torer och datoragenter. Det sprudlar av liv i 
skolan; en dynamik som ger hopp och glädje 
inför framtiden.

Jag vill å allas vägnar tacka Brändö 
skolförening och skolans direktion för stöd 
och samarbete.

Jag önskar alla en fin och trygg sommar

-Mikael Nyholm, rektor
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01 – INTRODUKTION

40 år bakom 
katedern – några 
minnen
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Undertecknad har jobbat som lärare i drygt 
40 år. Det började med timlärarjobb i Hel-
singe skola i Vanda. Beslutet att fortsätta 
arbeta som lärare var lätt att fatta. Jobbet 
är krävande och ofta stressigt, men också 
väldigt belönande. Den som påstår att lärar-
jobbet bara handlar om monotona rutiner 
har helt fel. Inget år är det föregående lika! 
Variationen gör arbetet ännu intressantare.

Timlärarsysslorna fortsatte flera år 
parallellt med studier vid Helsingfors uni-
versitet. Huvudämnet var fysik. Småningom 
tog gymnasiet över som skola och lektorat 
följde. Efter 19 års tjänst i Vanda kändes 
det ändå som om det var dags för någon-
ting nytt. Brändö gymnasium hette den nya 
arbetsplatsen. Där inleddes jobbet år 1999. 
Brändö är en fin skola! Det har varit ett 
privilegium att jobba där och få se många 
studenter gå vidare från klarhet till klarhet.

De drygt 40 år som förflutit har varit 
speciella. Speciellt har samhället utvecklats 
på många olika sätt. Så också skolan. Socialt 

har mycket mjukats upp och attityderna 
blivit mänskligare. Jag upplever att alla 
studerande idag har ett likavärde av en typ 
som inte fanns förr, då till exempel familjens 
sociala bakgrund spelade en mycket större 
roll. Det är inte heller korrekt att ”skvallra” 
om elever inom skolsamfundet – något som 
tidigare var en regel mera än ett undantag. 
Tycker om detta!

Så har vi den tekniska sidan. Jag skrev 
min Pro gradu-avhandling på skrivmaskin. 
Foton av oskilloskopskärmar limmades in 
med Pritt-lim. Där står avhandlingen nu i 
hyllan. Bland fysikböckerna. Prydligt sor-
terade. Bohr, Born, Einstein, Ekrem, Feyn-
man, Heisenberg… . Under studietiden satt 
jag och dagdrömde. Funderade om jag en 
vacker dag skulle äga en riktig datamaskin. 
Sedan dess har datorerna varit många och 
i flitigt bruk har de varit. Utvecklingen av 
undervisningsteknologin har varit en fröjd 
att följa med. De unga får lära sig vikti-
ga it-färdigheter som ett komplement till 
andra – ofta mer traditionella saker. Allt det 
här kan behövas. De unga som vandrar ut i 
dagens värld, behöver många olika verktyg i 
backen. Några används kanske aldrig, men 
det vet man inte på förhand. Det är värre om 
verktygen är för få. Om någonting saknas 
när det verkligen skulle behövas.

Nu blir det pension. I Corona-virustider. 
De sista månaderna av lektorns arbete har 
skett på distans. Jobbigt ibland, men det 
går att jobba så också. För 40 år sedan hade 
det absolut inte lyckats. Något att reflektera 
över kanske. 

- Leif Ekrem
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Jag har haft förmånen att i över 40 år arbeta 
med historia i en historiskt sett ständigt 
föränderlig tid och vardag. Jag har fått 
uppleva några av de historiska paradigms-
kiftena, framför allt året 1989 och året 2001 
och nu även år 2020. I undervisningen får 
man ständigt agera i växelverkan med det 
omgivande samhället där dialogen mellan 
historien och nutiden är närvarande.

Under Kekkonentiden såg innehållet i 
undervisningen annorlunda ut än i dag. Kalla 
kriget var på gång och den utrikespolitiska 
liturgin var svartvit och mindre komplex. Ho-
ten var tydliga. Man visste hur värden såg ut 
då när världen rätt nyligen kommit in i våra 
vardagsrum via TV-apparaten på 1960-talet. 
Men man kan inte säga att världen skulle 
ha varit mindre farlig då. Tvärtom fanns de 
stora hotbilderna i form av kärnvapenkrig 
och upprustning. Fredsrörelsen engagerade 
i ett delat Europa i en polariserad värld.

Studieresan med eleverna gick na-
turligtvis till Leningrad. Av det minns jag 
framför allt mötet med modernisterna Heidi 
och Oscar Parland i samband med ett förbe-
redande seminarium. De berättade levande 
om livet på konstnärskolonin Villa Golicke på 
Karelska näset.

Inom de pedagogiska strömningar-
na kom det in tankar om erfarenhets- och 
upplevelsepedagogik i form av ämnesö-
vergripande projektarbeten, vilket var rätt 
inspirerande för en lärare med ett ämnesö-
vergripande intresse. Jag har alltid haft ett 
behov av att förmedla det jag förstått och 
upplevt.

Skolans grunduppdrag har sedan anti-
ken varit detsamma, att lära oss att lära oss, 
i dialog. Det har gällt att våga veta, ”sappere 

aude”, att sätta i sammanhang, belysa och 
förstå. På 1980-talet fanns också ett större 
utrymme för ämnesintegration och ämne-
sövergripande samarbete bl.a. Eftersom 
läroplanerna inte var så rigida i praktiken; ett 
ämne studerades i tre år och tempot var lå-
ngsammare. Däremellan fanns det möjlighet 
att improvisera.

Kunskap om historien hjälper oss att 
fördjupa vår uppfattning om oss själva och 
den kultur och det samhälle vi lever i. Ingen 
historia utan samhällslära och ingen sam-
hällslära utan historia. I detta sammanhang 
blir minneskulturen viktig. Också skolan kan 
ses som en minnesorganisation. I skolan 
kan man lära sig förståelse för kulturens 
djupare strömningar och respekt för arbete. 
Att gå i skola blir ett sätt att orientera sig, 
att tänka, att sätta i sammanhang. Vårt 
viktiga uppdrag som lärare är att ge ord, 
mening och struktur. Till detta behöver vi vår 
ämneskunskap och vår bildning. Skolan och 
skoltiden kan även ses i perspektiv av ett 
känslolandskap som man gestaltar, korsar 
och senare minns (begreppet används av 
Henrik Meinander bl.a. i boken Samtidigt, 
Finland och omvärld, 1968). Vårt medvetan-
de formas av erfarenheter och förväntnin-
gar. Vi pendlar mellan våra minnen, nutiden 
och våra förhoppningar och de rädslor som 
vi har. I detta sammanhang kommer histo-
rien och den historiska kunskapen in som en 
central komponent i vårt medvetandebygge. 
Axeln då-nu-sen finns hela tiden närvaran-
de. I dag behöver vi framför allt en bildning 
som ger oss kunskaper och färdigheter att 
fungera som medmänskor.

Mina år i tre olika skolor i Esbo och 
Helsingfors med över tio olika rektorer har 

I bildningens landskap
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fört in mej på hur viktigt det i yrkeslivet är 
med förmågan att anpassa sig. Jag har 
fått uppleva både likheter och olikheter i 
skolkultur. Min professionella utveckling har 
svarvats framför allt av olika elevgeneratio-
ner och kolleger och mitt intresse, akva-
rellmåleriet. Måleriet har gett mej insikten 
om hur viktigt det är att i undervisning och 
inlärning skala av, skala av för att lyfta fram 
och synliggöra. Perspektivet har också 
breddats av att jag i några års tid, för länge 
sedan undervisat i andra ämnen, moders-
mål, livsåskådningskunskap och filosofi.

Det som inspirerat mej mest till en 
levande historia har varit de många ämne-
sövergripande undervisningsprojekt som 
jag arrangerat eller fått vara med om. På 
2000-talet var det bl.a. Helsingfors kulturs-
tadsår, studieresor till Euroscola; Strasbourg 
och Alsaceområdet, ECHO:s ungdomskon-
ferens i Bryssel, skolans Comeniusprojekt 
2000-2004, dramatiserade Helsingforsvan-
dringar, dramatiserade Brändövandringar 
i samband med att Brändö Villastad fyllde 
100 år 2007 och studieresor till Rom. Helt 
nytt och givande var det att vara med om att 

sammanställa skolans matrikel Vi brändöiter 
1962-2012 och att förverkliga Brändö gym-
nasiums 100-årsfirande på hösten 2012. 
Jag vill framföra mitt tack till alla de kolleger 
och samarbetspartner som jag fått möta 
och som varit med, bidragit, engagerat sig 
och gjort detta möjligt. Min tacksamhet rik-
tar sig också till alla engagerade elever som 
bidragit och inspirerat under alla dessa år. 

Oftast har det ändå gällt att se värdet i 
den vanliga vardagen. I dessa undantagsti-
der får vi mer än tidigare försöka se det sto-
ra i det lilla, vilket också kan ge den viktiga 
grå vardagen ett nytt värde. Avslutningsvis 
vill jag lyfta fram några tankar utgående 
från Dag Hammarskjölds Vägmärken och 
några rader ur dikten Dalen av Solveig von 
Schoultz. 

Förstå - genom stillhet
handla - ur stillhet
vinna - i stillhet

Så skall världen
varje morgon
skapas på nytt,
förlåten - i dig, av dig

Ingen sa:
Detta är nu.
Detta är mycket.
Detta är tillräckligt.

Alldeles ensam sprang jag genom dalen
Först när jag såg mig om förstod jag:
Den såg ut så.
Det var den.

Skön sommar önskar jag alla!
- Carola Sundman
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02 – VARDAG

Studerandekårs-
styrelsen
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SKS körde igång läsåret med en Halloween-
maskerad, sedan kom julen med raska steg 
och det blev dags för den traditionsenliga 
Pepparkaksnatten där SKS-medlemmarna 
bakade pepparkakor och dekorerade skolan. 
Efter en lång natt av bakande fick Brändö 
gymnasiums studerande njuta av pepparka-
korna och glögg på matrasten. Alla hjärtans 
dag firades med temat rött och en postlåda 
för kärleksbrev. Förutom dessa evenemang 
har SKS jobbat mycket för skolan genom att 
skaffa soffor och planera speglar till skolan, 
göra trivselenkäter, bekanta oss med andra 
gymnasier såsom KSYK, Lärkan och Tölö 

gymnasium. På grund av dessa omständig-
heter har SKS gjort en massa planer som 
nu blev halvvägs. Men nu har vi en massa 
planer för nästa år som vi kan ta och börja 
med nästa höst! #staysafe #brändöanda 
hälsar SKS

- Axel Bondestam (ordf.) och Julia Huovinen 
(vice ordf.)
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Vardagen i Brändö

Vi är en aktiv skola som förutom vanlig undervisning 
ofta bjuder in gäster i många av våra kurser eller 
ordnar Studia generalia med intressanta föreläsare 
för hela skolan. Vi gör ofta studiebesök till olika 
museer, mediehus, teatrar, kyrkor och samfund, 
universitet och högskolor, institutioner m.m. Stort 
tack till alla som har ställt upp och besökt vår skola 
och alla som har tagit emot oss.
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Distansundervisning

I mitten av mars gick vi i all hast över till 
distansstudier och -undervisning på grund av 
coronapandemin. Vi har sedan dess utvecklat 
nya studie- och undervisningsmetoder, där 
datorn helt klart är i fokus och vi har alla 
skapat våra “arbetsplatser”, för att få en så 
fungerande vardag som möjligt.
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Distansstudier
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Det visade sig att det satt mycket väl med 
en dag utomhus mitt i distanslivet: en dag, 
då våra studerandes enda uppgift var att 
röra på sig i någon form som kändes rolig 
och inspirerande. Alla fick helt fritt välja spel, 
lek eller motionsform, och gärna något som 
kunde göras utomhus. 

Närvaron bekräftade alla motionärer 
sedan med hjälp av härliga, kreativa bilder 

eller videor på sin aktivitet. Vi fick rapport 
om allt från klättring, länkar med hund, 
fiskeutflykter, racketspel, uteakrobati i par, 
cykelturer, trädgårdsarbete, löpning, golf 
och skogspromenader. En mycket lyckad 
dag där glädje och kravlöst välmående fick 
stå i fokus!

Många planer behövde i vår justeras på grund av 
undantagstillståndet. Ett sådant evenemang var dagsverket, 
som förvandlades till motionsdag för hela skolan - för 
lärarna kombinerad motions- och planeringsdag. 

Motionsdagen 24.4.2020
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När ditt sista andetag lämnar dina lungor, 
säg mig, är du nöjd med din historia?
För då är det försent för förändring,
kan du gå vidare utan att känna ånger över 
saker du inte hann göra?

Tiden har inte ännu runnit ut, du har alla 
möjligheter i världen. 
Varenda dörr står öppen och du kan göra 
vad du vill på färden.
Inget kommer att stoppa dig förutom din 
egen rädsla
så låt ingen annans idé om ditt liv låta dina 
ambitioner fängsla

För i slutet av dagen är det du som 
bestämmer.
det är du som är i kontroll och därför är det 
du som väljer,
hur din historia ser ut när slutligen,
ditt sista andetag lämnar dina lungor.

Alla är alla gropar man faller in i dåliga?

Livets väg tar oss över kullar, ner för backar 
och emellanåt in i hål,
Vissa hål är lite djupare än andra och lite 
svårare att klättra upp från,
Emellanåt så djupa att man inte kan höra 
folket uppe på molnen redovisa vägen,
Istället sitter man där och spelar kort med 
fan och hans mormor,
Nu när du en gång är där belägen,
Det enda du kan göra är lägga på lite krut,
Är det egentligen så dåligt till slut? 

Den självlysande himlakroppens sken 
tvingar fram loftgångens roströda färg, 
det overkliga ödet rycks upp av de växande 
tropiska växterna,

den oöverskådliga strukturen frodas av de 
skimrande blommorna,
den svävande bubblan får gasmoln i skyn att 
stanna,

vattenpölens glans får det subtropiskt 
övergivna stället att skimra, 
spökliknande slingrar den kusliga känslan 
upp i luftstrupen,
kvävande, tryckande och hårresande

lugnet tar dock över
och nu
andas jag stilla när vinden viner i skyn.

Svarta rosen

Svåra tider
Sura miner
Bär en börda
Känslorna borde man mörda
Ångest och press
Orsakar stor stress
Varför är livet så tungt
Nu sker det en vändpunkt

Livet är underbart
Alla är sin egen art
Böj inte huvudet ner
Annars fallen kronan av er
Relationer är en viktig del
Lite som bitar i ett spel
Låt dina tårar rinna som en älv
Och kom ihåg att vara dig själv

Dikter om mod, motgångar, 
ängslan och hopp inför framtiden

Texterna är 
skrivna av några 

studerande från åk 19 i 
samband med en kurs 

i modersmål och 
litteratur.



Vår konstanta kontakt är med varann,
Vår konstanta kontakt är med elektronik
Vår konstanta kontakt är ett beroende,
Vår konstanta kontakt är ett överväldigande

Den konstanta kontakten är en konversation 
i ett nätverk,
I ett nätverk av folk som hela tiden vet om 
varann och jämför sig med varann,
De jämför sig med varann då de ser och hör 
om varandras liv och relationer,
Varandras liv och relationer får dem att 
skapa relationer

Vår konstanta kontakt skapar kärlek,
Vår konstanta kontakt skapar relationer,
Vår konstanta kontakt skapar information,
Vår konstanta kontakt skapar ingen frid

I ett nätverk av folk får man ny kontakt,
Ny kontakt skapar mer och mer behov för 
kontakt,
Behov för kontakt skapar relationer,
Relationer skapar nya kontakter,
Nya kontakter binder dig till ett nätverk

Vår konstanta kontakt gör det ensamt,
Vår konstanta kontakt gör det tommare när 
någon försvinner,
Vår konstanta kontakt gör det svårt att 
undvika,
Vår konstanta kontakt gör det svårare att gå 
framåt

I ett nätverk av folk är det ensamt,
Ensamt när en relation fylld med olika 
känslor försvinner,
Försvinner i luften och kontakten inte finns 
men personen går inte att undvika,
Att undvika någon som är omöjligt gör allt så 
tomt och vi kan inte gå framåt utan att vara 
bundna till varann.

jag ligger ensam och skör i mitt nattlinne
har låtit känslan av ängslighet vinna över 
mig här inne
“våga vara dig själv och våga vara olika”
men responsen man ser när man gör så är 
otrolig

jag lever i en värld där man ibland bara vill 
försvinna
snabbt hoppa i en kall sjö och långt bort 
simma
jag vill skratta, jag vill le, jag vill älska utan 
bekymmer
jag vill låta lycka värma mitt bröst, inte 
känna detta skymmer

jag har hopp om en bättre framtid och ser 
mycket gott
men en instabil sida inom mig har sett till 
att jag ångest istället fått
jag är en optimistisk pessimist med så 
mycket mer att bjuda
och inte före jag låter rädslan släppas iväg 
kan jag börja ljuda

jag vill visa vem jag är med uppåtvänd haka
men livet ger en knuff, man snubblar, och 
ångesten är tillbaka
för det är då man öppnar upp sig själv och 
märker andra döma
då blir man som mest sårad och sin 
identitet börjar gömma

men kärleken vinner över ängslan med 
fjärilar i magen
jag är tuff, tapper, mycket mer, och det finns 
hopp för morgondagen.



Innan vi tog distans från skolbyggnaden i 
mars hann Dokumentärklubben träffas fem 
gånger. Klubben är alltså en frivillig grupp 
studerande (och lärare) som träffas en 
fredagseftermiddag per månad och tittar på 
dokumentärfilm tillsammans, naturligtvis 
med snacks och dricka. Efter filmen bru-
kar vi sitta och diskutera filminnehåll och 
filmens tema överlag, utan att binda oss vid 
en viss tid och med friheten att gå hem när 
vi så vill. Gruppsammansättningen varierar 
också från gång till gång så att under det 
här läsåret har vi varit mellan 4 och 12 per-
soner per gång.

I år har vi hunnit med följande filmer:
- The Women Who Kill Lions (lyxjakt på 

utrotningshotade djur)
- A Plastic Ocean (plastskräp i havet)
- Living Undocumented (papperslösa 

familjer i USA)
- Docstop: Mitt kön (transsexuell i Finland)
- Droger - Utanför boxen med Axel Åhman 

(droganvändning och -politik i Finland)

Dokumentärklubben fördjupar sig i ganska 
tunga och kontroversiella teman och får 
möta många olika slags personer och liv-
söden i filmerna. Deltagarna föreslår ibland 
film eller tema för nästa gång. I skrivande 
stund planerar vi på att ha en virtuell Doku-
mentärklubb på distans före periodavslut-
ningsveckan och vi kommer då att i realtid 
streama en film som vi sen diskuterar i ett 
Meet. Filmen heter Aktivisten och handlar 
om hur det är att delta i olagliga demonstar-
tioner.

Dokumentärklubbsdeltagarna ser fram 
emot nästa höst med nya filmer, superint-
ressanta diskussioner och framför allt nya 
medlemmar. Allt baseras på frivillighet och 
intresse! Välkomna i höst alla nya och gamla 
deltagare!

- Staffan Nystedt

Vår egen Walter Wallén valdes ut bland fyra 
studerande från Finland som fick delta i 
Berzeliusdagarna i kemi vid Stockholms 
universitet. Det är en vetenskaplig konfe-
rens för 400 gymnasieelever med kemi som 
specialintresse.

Dokumentärklubben

Berzeliusdagarna i kemi vid 
Stockholms universitet
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Det kändes först svårt att sätta igång, då 
denna tutorutbildning främst har gått ut på 
att bilda den egna gruppen och skapa en bra 
och fungerande gruppdynamik, samtidigt 
som vi seriöst funderat på vad uppdraget 
innebär och planerat inför skolstarten med 
de nya ettorna.

Trots att vi enbart setts på distans via 
google-meet, så har vi kommit bra igång. De 
nya tutorerna är väldigt aktiva och engage-
rade och tycker om att diskutera kring de 
teman vi behandlat, dvs. tutorns roll i vår 
skola, ensamhet, stöd och hjälp, gruppdy-
namik, stereotypier och att se under ytan, 
samhörighet, skapandet av trygghet. Att 
kunna bli sedd, känna sig trygg och bli en del 
av gemenskapen är väl kort och koncist det 
tutorerna ser som sin främsta uppgift att 
hjälpa till med!

Vi har även haft vår skolkurator Titti 
och skolpsykolog Gerda, som hållit ett pass 
kring dessa teman.

Nu ska vi fortsätta planera lägerskolan 
och annat program för de blivande ettorna. 
Trots att vi p.g.a. Covid-19 pandemin, fått 
jobba på ett rätt annorlunda sätt och inte 
heller kunnat genomföra vår traditionella 
tutorlägerskola tillsammans med Märskys 
tutorer, så har vi en bra känsla av att vi som 

tutorgrupp kommer att vara väl förberedda 
för att ta emot våra nya blivande studeran-
den!

Vi välkomnar er till ett nytt och spännande 
läsår och hoppas få se er genast i augusti!

Hälsar
Tutorerna 2020-21 och Pia & Carita

Tutorverksamhet

Vi valde 22 nya tutorer av klart över 50 tutorsökande. 
Vi både valde och inledde verksamheten med de nya 
fina tutorerna på distans!
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03 – TRADITIONER

Bilder från 
julfesten, 
Bänkskuddar-
dagen och 
Gamlas dans
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De gamlas 
dag firas med 
gammeldans 
då andra årets 
studerande är 
äldst i huset.



Vi firar traditionell julfest. 
I år ordnades en fin julfest 
med mångsidigt program 
av matematik- och 
naturvetenskapslärarna. 



Bänkskuddardagen (penkis) 
firas då abiturienterna lämnar 
huset, efter ca tolv års skola.
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04 – LÄGERSKOLOR, STUDIERESOR & PROJEKT

Kroatien 
2019
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Sommaren 2019 bar det iväg mot Kroatien med en liten grupp 
elever från Brändö Gymnasium. Orsaken till varför vi var på väg 
till Kroatien var simpel. För att få en kurs. Nej, jag skämtar, det 
var ju såklart också för att få åka på en solsemester. Ingen vanlig 
solsemester dock. En semester fylld med biologi och arbete, så 
kanske inte direkt en semester. 

År 2018 besökte Operation Wallacea skolan 
och fångade mitt och några andras stu-
derandes intresse. Det som erbjöds var en 
möjlighet att få vara med i fält och hjälpa 
forskare i deras arbete under två veckor på 
två olika ställen i Kroatien. Det lät som en 
bra deal, få se ett nytt land, lära sig om lan-
dets flora och fauna och följa med forskarna 
i deras arbete. 

Första veckan i Kroatien tillbringade vi 
på en forskningsstation i Krka nationalpark. 
Vi var inte den enda elevgruppen där, utan 
vi sammanslogs med en grupp från USA, 
Michigan. På detta vis blev det lite språkbad 
på samma gång. Vi delades in i grupper 
och varje grupp hade en egen tidtabell som 
beskrev hur veckan skulle komma att se ut 
och vilken “survey” man skulle delta i. Det 
fanns allt ifrån grottor och små insekter till 
större däggdjur. Dagarna var tunga men 
alltid lärorika och intressanta.

Den andra veckan tillbringade vi på ön 
Silba. På Silba handlade det främst om ma-
rinbiologi och därmed en hel del om dykning. 
Michiganeleverna hade redan dykcertifikat 

från tidigare så de kunde vara till större hjälp 
för forskarna. En stor del av brändögänget 
tog dykarcertifikatet under veckan på Silba. 
Det var som en dröm att få dyka med sina 
vänner i klarblått vatten. Förstå mig inte fel, 
det var nog jobbigt ibland när man dök två 
gånger om dagen och ingenting hann torka, 
så man var blöt 24/7. Men helt värt det. 

Både under vecka ett och vecka två 
hade vi lektioner mellan våra uppdrag. 
Dessa lektioner fungerade bland annat 
som förberedelser för nästa uppdrag. Så 
man behöver inte vara rädd om en sådan 
här resa intresserar, man behöver inte vara 
“bäst på biologi”. Bara det finns en gnutta 
intresse så blir resan lätt oförglömlig (på 
ett positivt sätt).

Vi tackar Brändö skolförening, Brändö 
hembygdsfond, Svenska kulturfonden och Lisi 
Wahls stiftelse för ekonomiskt understöd.

- Minette Bäckblom, Abi 2020
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The British 
Science Festival i 
Coventry 
10-13.9.2019

I september fick vi spendera fyra dagar i England. Coventry 
var detta år värdstaden för den årliga British Science 
Festival, en festival där föreläsningar och workshops hålls 
med vetenskap som tema. Resan var ett samarbete mellan 
skolämnena engelska, kemi och fysik. Målet med resan var 
att fördjupa oss i vetenskapliga studier samtidigt som vi 
skulle lära oss mer om den engelska kulturen. Men vi fick 
också mycket mer ut av resan - nya vänner och närmare 
relationer till gamla vänner samt lärare. 
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Coventry är en stad som man troligen inte 
skulle välja att besöka som turist. Staden 
ligger ca 200 km norr om London. Här ser 
man hur vanliga människor lever normala liv 
i England. I staden finns flera fabriker bl.a. 
Jaguar och Range Rover. Staden blev hårt 
bombad under andra världskriget. Därför 
finns det inte kvar så mycket av de gamla 
husen och gatorna, men det lilla som finns 
kvar är mitt ibland nybyggen. Vi hittade små 
gamla gränder bakom en stor Ikea och me-
deltida kyrkor intill shoppingcentrum. 

På Warwick universitet gick vi på flera 
intressanta och roliga föreläsningar om 
bl.a. rymden, plast och partikelfysik. Fö-
reläsningarna var ca 1 timme långa och vi 
lyssnade på åtminstone fyra föreläsningar 

varje dag. En av föreläsningarna vi fick höra 
på var Moving with the crowd. Vi fick höra 
om hur simulering och data förbättrar vår 
planering och kunskap om hur folkmassan 
rör sig. Hela gruppen gick tillsammans på 
en föreläsning “Particle physics for sports 
fans” som handlade om partikelfysik genom 
exempel från sportvärlden. 

Vi fick också besöka Stratford-upon-
Avon, Shakespeare’s födelse stad. Vi gick 
runt omkring i stan och fick se en äldre, 
klassisk engelsk by. Vi fick lyssna på en fö-
reläsning om Shakespeare och se huset där 
Shakespeare föddes och växte upp. Det var 
fin upplevelse att få möjligheten att kombi-
nera kultur och vetenskap. 
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Skolresor – en värdefull tradition 

För en traditionsvetare kan det ha fördelar 
att vara gift med en lärare. Under mina näs-
tan 40 arbetsår vid Svenska litteratursälls-
kapets arkiv har jag via makens arbete 
haft möjlighet att dokumentera skolårets 
höjdpunkter så att också framtida forskare 
kan få insyn i skolkulturen kring sekelskiftet 
2000. Skolkultur är inte bara traditionerna 
som omhuldas inom skolhusets väggar utan 
också de studieresor läroämnena gör till 
vetenskapliga institutioner och historiska 
miljöer i utlandet. 

 Av intresse både för resmålen och 
själva fenomenet har jag rätt många gånger 
deltagit i resor maken och hans kolleger 
ordnat för gymnasisterna. Ofta har huma-
niora och naturvetenskap kombinerats så 
att exkursionernas program utgjort verkliga 
allmänbildningspaket. 

 Detta gällde i högsta grad höstens 
resa till British Science Festival, ett evene-
mang Brändö gymnasium stiftat bekantskap 
med ett antal gånger. Att dessa festivaler 
ordnats sedan 1831 och att man där, varje 
år på en ny intressant ort, utan uppbäran-
de av deltagaravgift, erbjuder senaste nytt 
inom ett brett spektrum vetenskaper, det 
visste jag inte tidigare. Inte heller att också 
skolor kan delta och ta för sig av detta väl-
dukade smörgåsbord med nya rön servera-
de på ett ledigt, överskådligt och roligt sätt. 

 Då vetenskapsfestivalen i år gick av 
stapeln i Coventry och kunde kombine-
ras med allt Stratford-upon-Avon har att 
erbjuda en besökare blev dagarna intensivt 
fullproppade. 

 Så vad blir folkloristens summering av 
traditionen skolresor? Ja, blev jag impone-
rad av det erbjudna upplägget så impone-
rade de unga festivaldeltagarna ännu mera. 
Som utomstående slogs man av gymnasis-

ternas kunskapstörst och nyfikenhet. Outt-
röttligt ilade Brändö-gänget från föreläsning 
till annan, man utnyttjade till fullo möjlighe-
ten att tanka information och nyheter. 

 Studieresor lär en mycket nyttigt. Här 
får man tips om hur en presentation som 
fångar publiken ska byggas upp, här märker 
man att det går bra att våga ställa frågor 
till föreläsaren fast det sitter hundratals 
åhörare i salen. Man inser kanske att mycket 
man inte tidigare intresserat sig för kan vara 
oerhört spännande – det må vara aktuella 
teman som ”crowd movement”, ”smart ci-
ties” eller det lilla huset där William Shakes-
peare växte upp. 

 När man besöker en ny ort och skra-
par lite på ytan i dess historia kan viktiga 
perspektiv öppna sig. Så vittnar den stora 
katedralruinen mitt i Coventry inte bara om 
de förödande bombardemangen hösten 
1940 utan också om att staden genast efter 
förödelsen valde att predika budskapet om 
fred och försoning. 

I dagens socialmediala värld är det 
viktigt att också mötas ansikte mot ansikte, 
vara på plats där det händer. På resor ser du 
dig själv och andra i ny dager. Samtidigt får 
både forntid och framtid en klarare belys-
ning. 

 
- Carola Ekrem, FD, folklorist 

 Walter Wallén, Jenna Liljelund, Doris Louhikoski, 

 Leonora Åström 
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Lägerskola i 
Sjömansro
I augusti bar det genast av på vår traditionella lägerskola 
med de nya ettorna. Vi tillbringade ett dygn på lägret 
med varje grupp tillsammans med våra duktiga 
tutorer, gruppledarna och studiehandledarna. Vi vill 
att de nya ettorna genast ska känna sig trygga och väl 
omhändertagna i vår skola. 

De 22 duktiga tutorer, som skolats till sitt 
uppdrag under våren 2019, var ivriga och 
började med lekar och aktiviteter redan på 
skolgården, då vi väntade på vår buss som 
skulle föra oss till vackra Sjömansro.

Sjömansro som lägerställe är bekant 
för oss sedan många år tillbaka och det 
kändes tryggt att komma hit igen, till fina 
utrymmen, vacker miljö och god mat. Vi 
hade igen rätt bra tur med vädret och kunde 
hålla mycket av programmet utomhus.

På programmet hade vi mängder med 
namnlekar, stafetter, små tävlingar, lugnare 
och aktivare lekar och friare samvaro med 
bastubad, fotboll och aktiviteter som tutorer-
na stod för. Tutorerna hade planerat väl för 
att få grupperna att trivas och komma igång. 

Vi studiehandledare höll sedan ett 
mera seriöst program i form av kurspla-
nering och info om gymnasiestudier. Vi 
förklarade och gick igenom kursbrickan, 
positionsordningen och allas individuella 
kursplan för första läsåret. Tutorerna hjälpte 
till med att dela ut papper och instruktioner 

och hjälpte till ettorna då de funderade på 
ämnen och årsplanering. Grupphandledar-
na gick igenom mera praktiska grejer inför 
skolåret, kollade Wilma koder och repetera-
de viktig information i läsårskalendern.

Dagarna varvades alltså med både ge-
mensamma aktiviteter och lekar och kursp-
lanering med en god dos information om 
studier och sedan mera tutorlekar ute och 
inne, samvaro, bollspel, bastubadande och 
kvällsbit och mycket skratt och glada miner. 
Tutorerna var väldigt ivriga och duktiga och 
lekarna fortsatte långt in på småtimmarna.

Stämningen under hela lägerskolan 
för alla grupper var bra och lägret gav en 
trevlig start på det nya skolåret – nya vänner 
och en bättre förståelse på hur gymnasiet 
fungerar.

Vi fortsätter med samma koncept nästa år!
Tack tutorer och tack Sjömansro! 

- Pia och Carita
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De dagar vi vandrade såg liknande ut fast 
med varierande utsikt. Vi vaknade upp runt 
8 på morgonen, åt morgonmål och fixade 
oss klara att ge oss iväg med att ta ner 
tälten, packa rinkorna och städa undan 
(det var viktigt att komma ihåg att lämna 
lägerplatsen i bättre skick än när vi kom!). 
Under en vandringsdag gick vi mellan 10-15 
km med passlig hastighet och pausade 
med cirka 1 timmes mellanrum. Vi lunchade 
halvvägs och fortsatte sedan vägen. Vatten 
var såklart också viktigt. På pausplatserna 
fanns det ofta en brunn därifrån man kunde 
ta vatten, dock måste det kokas först. Väl ef-
ter en dag kom vi fram till övernattningslä-
gret där vi ställde upp tälten, lagade middag 

och hade en mysig lägerkväll runt elden. 
Under hela resan fick vi se fina utsikter. 

Vi var flera gånger högt uppe på bergstop-
par med fina vyer över Pyhä-Luosto. Ett av 
de högsta bergen och den högsta punkten i 
hela nationalparken var Noitatunturi, med en 
höjd på 540 m. Vi upptäckte också mycket 
olika djur, bland annat lavskrikan. På vägen 
kunde vi också njuta av blåbär för att orka 
bättre. Vandringen och hela resan var också 
en perfekt chans för oss alla att slippa mer 
ut i naturen och känna doften av den friska 
luften, och samtidigt komma iväg från tekni-
ken (digital detox).

- Johanna Lindén, 18/II

Finlands fina natur 
upplevd i Pyhä-
Luosto nationalpark 
Friluftslivskursen (Gy 23) som ordnas varje höst var i år en 
succé. Det var första gången som vi reste upp till Lappland 
för att upptäcka den delen av Finland och dess natur. Vi 
var en grupp på 14 studerande och lärarna Staffan och KP 
som åkte iväg med nattåget från Helsingfors till Kemijärvi. 
Därifrån fortsatte vi resan till Pyhä-Luosto med en lokal 
buss. Väl framme kastade vi rinkorna på ryggen och 
startade vandringen. 
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I kursen deltog 15 ivriga studeranden och 
kursdragare var Jan-Anders Salenius (ma-
tematik) och Kim Wikström (filosofi). Vi höll 
två fullånga seminariedagar i skolan. Första 
dagen jobbade vi med rubrikerna Fibonacci 
& det gyllene snittet och grekisk metafysik 
och den andra dagen med matematikens 
historia och en filosofisk diskussion kring 
vad det betyder att vara lycklig. Under den 
andra seminariedagen tävlade de studeran-
dena också mot varandra i en lekfull tävling 
om att bygga den högsta fritt stående 
konstruktionen med hjälp av spagettistrån 
tejp och tråd (se bilderna). Geometri i prakti-
ken är roligt. 

Vi planerade även under kursen my-
cket för den kommande studieresan (som 
då tyvärr blev framskjuten till hösten). Sex 
grupper med sex olika teman (Religion och 
mytologi – Sokrates &Akropolis – Olympiska 
spel och människosyn -Krig och konflik-
ter – Platons liv och filosofi – Demokratins 
födelse) jobbade parallellt. Den planerade 
resan på fyra dagar hade gått av stapeln 13 
-17.4.2020 men är ju då nu flyttad till okto-

ber. Vi kommer att ta in på hotell Philippos 
i stan och till programmet hör bl.a. guidad 
rundtur i Aten, sex stycken platspresenta-
tioner (en per grupp) samt en helutfärdsdag 
med hyrd buss och guide. Det blir passligt 
med fritid men även mycket intressant 
program. 

Vi vill tacka skolan och Brändö skolfö-
rening r.f. för det understöd de studerande 
fått för studieresan och återkommer i höst 
efter vår studieresa.

- Jan-Anders Salenius (lektor i matematik) 
och Kim Wikström (lektor i filosofi)
inklusive 15 ivriga studeranden

Under läsåret ordnade Brändö gymnasium en 
tvärvetenskaplig kurs i matematik och filosofi 
(”Vandringar i antikens värld”- Aten). Kursen bestod av 
två seminariedagar, varav halva tiden filosofi och andra 
halvan matematik. Planen var även att, likt tidigare 
år, avsluta kursen med en studieresa till Aten våren 
2020. Coronaviruset förstörde dock denna plan och i 
skrivande stund är studieresan flyttad till oktober 2020 
i hopp om att vi då kunde åka iväg.

Aten - demokratins vagga
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05 – IDROTT

Brändö 
Idrottsgymnasium 
- Idrottslinjen 
2019-2020
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Det är nio år sedan Brändö gymnasium fick 
sina första Idrottslinjestuderande, så det är 
nu sjunde året som vi har äran att dimittera 
studenter från Idrottslinjen. 

 Jag önskar er nyblivna studenter lyc-
ka till med era nya utmaningar och hoppas 
ni fortsätter träna för livet! Ni är alltid en 
del av den unika Brändö-anda som ni själva 
varit med om att skapa och utveckla. Ni ska 
alltid ta med er aktiva satsning på idrotten 
som en viktig del av er framtid. Detta gäller 
såväl i studier, i arbetet och även i andra 
livssituationer.

 Under läsåret 2019-20 har Brän-
döidrottare vunnit VM-medaljer, EM-medal-
jer, och ett flertal FM-medaljer och vunnit 
världscupen. En del idrottare har gjort liga-
debut och andra har gjort landslagsdebut 
både i senior- och juniorsammanhang. Trots 
att medaljer ibland uteblivit så har mån-
ga idrottare nått otroligt fina resultat i sin 
idrottsgren - på både nationell nivå och på 
den internationella världstoppen. Fint jobbat 
och trevligt att ert långsiktiga målmedvetna 
arbete ger resultat! 

 Brändö gymnasiums toppidrottare 
representerar många olika idrottsgrenar: 
badminton, basket, estetisk truppgymnastik, 
fotboll, friidrott, golf, handboll, innebandy, 
ishockey, konståkning, orientering, ridning 
(banhoppning och dressyr), redskapsgym-
nastik, rytmisk gymnastik, showdans, seg-
ling, simning, synkroniserad konståkning, 
tennis och tävlingscheerleading. Detta år 
har vi haft ett 70-tal studerande som hör till 
den nationella och internationella toppen i 
sina respektive grenar. 

Läsåret 2019-2020 är det andra året 
som Brändö gymnasium fortsätter som 
officiellt idrottsgymnasium. Slutet av läsåret 
2019-2020 blev mycket speciellt med tanke 
på coronaviruset som drabbade hela landet 

och världen. För en del idrottare blev det 
stora omställningar gällande tävlings- och 
träningssäsongen. Merparten av träningen 
sköts nu med säkerhetsavstånd och mycket 
av träningen sköts individuellt tack vare 
olika restriktioner.

En del idrottsgrenar har också i princip 
kunnat fortsätta med den dagliga träningen 
helt normalt, medan andra idrottsgrenar har 
varit tvungna att sköta allt från distans och 
med ett stort eget ansvar över den egna trä-
ningen. Den mentala träningen har nu fått 
en annorlunda betydelse och prövning då 
vi är tvungna att hantera denna tidsperiod 
på ett nytt och annorlunda sätt. Det egna 
välmående har fått en viktigare fokus och vi 
alla inser hur just vårt välmående påverkas 
av både vad vi gör och hur vi bearbetar alla 
olika situationer. Att vi alla tvingats stanna 
upp lite och analysera vårt egna görande har 
varit en positiv sak. Trots denna utmanande 
tid så finns det mycket positivt som alla kan 
ta med sig framöver. Flera av oss har snabbt 
insett sömnens betydelse och kunnat känna 
sig positivare, piggare och mer energiska. 
Detta är ingen nyhet, men på grund av att 
vi kunnat inverka på dygnsrytmen just med 
tanke på all träning, återhämtning, kost och 
sömn, har vi själva fått uppleva detta på ett 
tydligare sätt. 

Brändö gymnasium har ett mycket 
intensivt samarbete med Mäkelänrinteen 
lukio; förutom träningarna samarbetar vi 
med tutorverksamhet och gymnastikkurser, 
som t.ex. idrottares psykiska träningskurs 
(och tyvärr inhiberades vår samarbetskurs i 
utförsåkning i Åre pga coronaläget). Brän-
dö är aktivt med i huvudstadsregionens 
idrottsakademi – Urhea, som erbjuder de 
bästa träningsmöjligheterna för dagens 
toppidrottare i Huvudstadsregionen. Urhea 
erbjuder även flera specialträningstjänster 
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som fysioterapi, massage, idrottsläkare, 
kostråd och psykisk träning för idrottarna. 
Fint att våra idrottare även utnyttjar dessa 
specialträningsmöjligheter.

I år har vi fått ta del av två specia-
lidrottsträningseftermiddagar för svens-
kspråkiga idrottare inom Urhea (Brändö 
och Prakticum). Temat var ryggen och dess 
betydelse i all träning, core och riktningsän-
dringar. Som specialföreläsare och tränare 
fungerade Jukka Veijo, Eero Simojoki, Erik 
Piispa och Mika Saari, som varvade teorin 
med olika praktiska övningar. Lärorikt och 
intressant och trevligt att svenskspråkiga 
toppidrottare kunde samlas och träffas 
under trevliga former. Detta ska vi försöka 
ordna varje år. Under läsårets första skoldag 
fick idrottslinjestuderande ta del av Kevin 
Lankinens minnen från gymnasiestudierna 
i Mäkelänrinteen lukio. Läsandet av böcker 
har också betytt mycket i Kevins fina karriär 
inom toppidrotten och han har grundat en 
egen läsklubb för att sporra andra till att 
läsa mer böcker. Läsandets betydelse vill vi 
även betona i vår egna skola genom ”läsning 
för livet”. 

Urheas team gör ett otroligt fint och 
värdefullt arbete för alla toppidrottare i 
Huvudstadsregionen. Ett resultat av samar-
betsnätverkets långvariga aktiva arbete är 
till exempel Urhea campus – ett högklassigt 
idrottscentrum med idrottshall, idrottsläkar- 
och specialträningstjänster samt boende-
möjligheter, som börjades bygga nu under 
detta läsår. Träningscentret beräknas vara 
klart sommaren 2021. 

Samarbetet med de svenskspråkiga 
idrottsskolorna i Huvudstadsregionen har 
förstärkts ytterligare detta läsår. Samarbe-
tet med Yrkeshögskolan Arcada har utökats 
även genom den nystartade handbollsaka-
demin, vars träningar delvis har arrange-

rats i Arcadahallen. Även samarbetet med 
Yrkesskolan Prakticum har förbättrats då 
vi, som specialiseringsskolor inom idrott, 
fortsatt utveckla den svenskspråkiga idrot-
tarens vardag. 

Stort tack till Björn ”Nalle” Nylund från 
Prakticum för samarbetet och stödet i vårt 
gemensamma arbete för de finlandssvenska 
toppidrottarnas stig i huvudstadsregionen 
och Södra Finland. I år har vi arrangerat 
specialträningseftermiddagarna och förnyat 
Urheas svenskspråkiga hemsidor. 

Finlands olympiska kommitté koor-
dinerar och lägger upp riktlinjerna för alla 
idrottsakademier och idrottsskolor i Finland; 
Brändö gymnasium och alla andra idrottss-
kolor är med i den utvecklingen och jobbar 
mot ett gemensamt mål. Vårt gemensamma 
mål är att kunna stöda idrottaren i varda-
gen med idrotten i fokus. Urheas motto på 
svenska: ”En bättre vardag ger bättre resul-
tat”- detta vill även alla vi i Brändö vara med 
om att utveckla hela tiden. 

Jag vill ännu tacka alla idrottare som 
deltagit i morgonträningar eller motsva-
rande egna träningar under detta läsår. 
Hoppas ni upplevt att träningarna har varit 
givande och att ni har klarat av era studier 
som planerat. Jag hoppas att intresset för er 
idrottsgren och för era studier skall fortsätta 
på minst samma nivå som det var detta år. 

Vårt gemensamma mål är 
att kunna stöda idrottaren 
i vardagen med idrotten i 
fokus.
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Kom ihåg att sköta om alla delområden så 
bra ni kan – för ert egna välmående och er 
framgång.

 Samtidigt skall jag också passa på 
att tacka våra samarbetspartners för det 
gångna läsåret. Ett stort tack till alla tränare, 
samarbetsskolor, grenförbund, idrottares 
personliga tränare och föreningar för det 
fina samarbetet. Tack till alla skolans lärare 
som stöder idrottarna i deras skolvardag. Ett 
stort tack även till alla föräldrar för det vär-
defulla stöd ni ger era idrottande ungdomar 
och unga vuxna varje dag.

 Under de kommande åren vill vi fort-
sätta att utveckla Brändö idrottsgymnasium 
så att vi så bra som möjligt kan hjälpa och 
stöda södra Finlands idrottande ungdomar 
som vill studera på svenska. 

Glad sommar!
- Patrick ”K-P” Ikäheimonen, Idrottskoordi-
nator 
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Idrottsåret 2019 – 2020 blev lite kortare på 
grund av coronaviruset, men idrottsåret var 
ändå framgångsrikt för Brändöstuderan-
den. Det blev fina resultat i de glada sko-
lidrottsturneringarna för både flickorna och 
pojkarna. 

Brändö studerande deltog i följande 
skolidrottsturneringar: fotboll, orientering, 
badminton, innebandy, handboll och basket. 
Stämningen inom Brändös skolidrottslag har 
alltid varit på topp och detta läsår utgjorde 
inte heller något undantag – genom glädje! 

Skolan kan vara väldigt stolt över hur 
många och duktiga idrottare vi har. 

Ett stort tack till alla som ställt upp 
och representerat vår skola! Detta uppskat-
tar vi stort. Grattis till alla fina skolidrottsre-
sultat! Vi hoppas att intresset för den glada 
skolidrotten fortsätter även nästa år. 

 

Idrottshälsningar, 
Kalle Heikkinen och Patrick  
”K-P” Ikäheimonen 

Brändö gymnasiums studerande har deltagit ivrigt i turneringar 
under läsåret 2019 – 2020 med stor framgång, kämparglöd och 
idrottsglädje. Vi deltog i skolidrottsturneringarna inom Helsingfors 
gymnasier (HLOU), de svenskspråkiga skolidrottsturneringarna 
inom Södra Finland (SFSI) och i allfinska skolmästerskapen i 
orientering, badminton och handboll. 

Brändö skolidrott 
2019–2020
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Fotboll flickor; fint deltagande i HLOU och i 
SFSI 

Åk 3
Sandra Granroth, Alva Häyry, Sonja Nyberg, 
Tinna Siljamäki, Cecilia Dahlberg

Åk 2
Maj Barck, Aada Haikola, Amanda Lind, Aida 
Gardberg, Indra Sarkola

Åk 1
Ella Höstman, Erica Kujala, Julia Nybom, 
Lina Lundberg, Frida Melen, Frida Sundholm, 
Nicole Backman.

Fotboll pojkar; brons i SFSI och 5:e plats i 
HLOU

Åk 3+4
Jean Mabinda-Kinzumba, Axel Hagberg, 
Kaius Kilpinen, Kevin Larsson, Alex Lundberg, 
Axel Munck, Joakim Lund, Aron Lindbland, 
Viktor Österberg, 

Åk 2
Henrik Koskinen, Teddy Lindholm, Alexander 
Lindström, Leo Pajuportti, Noah Pallas, Aku 
Tapper, Leo Ussher, Valentin Vainio, Kevin 
Lithén, Christian Riihola, Johannes Pessi, 
Axel Wallgren, Vincent von Wendt, Viktor 
Karle, Mauritz Reuter, Santeri Hakkarainen, 

Åk 1
Samuel Sjölund, Mathias Hägerström, 
Kasper Kämpe, Aarni Paloniemi, Niklas 
Tallqvist, Viktor Grönmark, 
 

Orientering; silver x2 individuellt och i lag i 
allfinska skol-FM arrangerat av KLL

Åk 2
Hanne Hilo

Badminton; guld och silver x2 individuellt 
och i dubbel i allfinska skol-FM arrangerat 
av KLL

Åk 2
Teddy Lindholm

Åk 1
Robin Jäntti, Eliel Melleri och Jonatan Qvisén

Handboll flickor; guld i allfinska skol-FM

Åk 3
Mariela Lönnqvist

Åk 2
Carina Horsma, Petra Kallioniemi, Ida Keihäs, 
Milla Lindroos, Ida Löström, Emma von 
Nandelstadh, Hanna Nyman

Åk 1
Nicole Backman, Kira von Buxhoeveden, 
Daniela Hudd, Kira Härkönen, Emilia 
Karell, Tina Mäkinen, Fanny Reinikainen, 
Ronja Valtonen och Coach: Nils Kuhr 
(handbollsakademin)
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Innebandy flickor; guld i SFSI och silver i 
HLOU 

Åk 3
Jannika Eklund, Sandra Granroth, Minette 
Bäckblom, Alva Häyry, Jenna Liljelund, 
Athina Martin, Tinna Siljamäki 

Åk 2
Maj Barck, Lisi Fuchs, Amanda Lind, Amanda 
Nyberg, Fanny Pulkkinen, Arianna Walch 

Åk 1
Anna Järvelä, Elsa Mänttäri, Moona Hokka, 
Ellen Skogster, Amanda Ahlund
 
Innebandy pojkar; guld i SFSI och guld i 
HLOU 

Åk 3
Lucas Freudenthal, Axel Hagberg, Hugo 
Hagberg, Otto Helminen, Max Holm, 
Kaius Kilpinen, Christian Landén, Joakim 
Lund, Kalle Oivanen, Elliot Peltola, Felix 
Skand, Christoffer Stenius, Anton Dannholm, 
Matts Lehtinen

Åk 1
Jonatan Qvisén, Kasper Kämpe, Panu 
Kallioniemi, Oliver Huhtio 

Basket pojkar; deltog i HLOU 

Åk 3
Oscar Andersson, Alex Mäkinen, Jonathan 
Eklund, Simon Frondén, Henrik Räike 

Åk 2
Joonas Andreasen, Valentin Vainio, Leo 
Ussher, Tobias Åberg 
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06 – AVSLUTNING

Ett annorlunda 
år närmar sig 
sitt slut…

Ett mycket annorlunda läsår närmar sig sitt 
slut och det är åter tid att tänka tillbaka på 
året som gått, tid att reflektera över vad vi 
har gjort bra och lyckats med och vad vi 
kan utveckla och göra bättre. Vi tänker på 
mål och visioner som vi har nått och på 
olika glädjeämnen och kanske på en del 
utmaningar som vi har haft. I vanliga fall 
brukar jag i min text tänka tillbaka på just 
det, det vi tänkt på, fokuserat på och gjort 
under året, men i år vill jag lyfta fram det 
som är mitt glädjeämne, vars betydelse 
jag har insett än mer under de senaste 
månaderna.

50 BRÄNDÖ GYMNASIUM – ÅRSBERÄTTELSE 2019–2020



En fjärdedel av läsåret blev helt annorlunda, 
det blev en overklig och konstig tid vår för 
oss alla, säkert på många olika sätt i alla 
familjer. I början av mars kände vi en stark 
oro, men hoppades och trodde inte då att 
”coronan” skulle komma så nära att den 
till slut skulle leda till nedstängning av det 
mesta i samhället och distansarbete nästan 
överallt, likaså hos oss i skolan. Och då blev 
också skolvardagen annorlunda och helt 
digital nästan över en natt. 

Efter att i början knappt ha vetat hur 
det ska gå till för att bli meningsfull under-
visning och handledning, har vi fört många 
pedagogiska diskussioner kolleger emellan, 
vi har frågat studerandena och vi har utve-
cklat och reviderat nästan i oändligheten 
och vi är många, både lärare och studerande 
samt personal som har jobbat jättemycket. 
Och vi har fått allt att fungera, klarat det bra 
och lärt oss en hel del. Men då man är hem-
ma och inte ”far” till jobbet och skolan och 
kommer hem därifrån, så flyter all tid lätt 
ihop. Det är svårt att skilja mellan jobb/skola 
och fritid och det gör att vi har skapat en 
ny vardag sittande framför en datorskärm 
stora delar av dygnet. Vi skriver, vi möts och 
vi umgås och allt via en skärm i våra hem 
och längtar efter en ”normal” vardag och 
verklighet igen.

Jag saknar vardagen med er studeran-
de, då jag i klassrummet kan se er och inte 
bara bollar med era initialer. Jag vill kunna 
se om någon nickar, någon ser fundersam 
ut, höra någon skratta så högt så att det 
smittar av sig på oss andra mitt i en mening, 
kanske en analys av en reklam, en definition 
på metafor eller en debatt. Och jag saknar 
de verkliga samtalen med er om det som är 
viktigt i era liv då ni tittar in i mitt rum. Det är 
ni, med er ungdomliga energi och era intres-
santa tankar, som berikar vår vardag. Tack 
för det! Vi vill lära och utvecklas tillsammans 
med er och alla behövs för att gemenskapen 
ska vara just sådan som den är. 

Jag och mina kolleger är fulla av beu-
ndran för er abiturienter, blivande studen-
ter, som skrev studentskrivningarna under 
extrema förhållanden och med ny tidtabell 
på kort varsel. Vi lärare hade önskat ta farväl 
av er på ett annat sätt och bl.a. kunna fira 
traditionsenlig vårfest med studentdimis-
sion, men nu blir den istället i augusti. Vi är 
glada över att ha fått ha er i vår skola under 

”Jag saknar vardagen med 
er studerande, då jag i 
klassrummet kan se er och 
inte bara bollar med era 
initialer.”
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dessa år och över att ha fått vara en del av 
er vardag. Vi hoppas att vi har kunnat öppna 
dörrar till nya världar, ge er kunskap och 
redskap för det ni behöver i framtiden. Nu 
önskar vi er allt gott. Lycka till med allt-följ 
era hjärtan och förverkliga era drömmar, likt 
”Sparvöga” i Marie Fredrikssons sångtext. 
Stort grattis till er alla från oss alla!

Lika mycket saknar jag också er kolle-
ger i kafferummets soffa med de sprudlande 
skratten och spontana diskussionerna om 
än det ena och än det andra, ibland viktiga 
pedagogiska frågor och ibland nästan en 
omröstning om vilken kaffesort som är bäst 
och hurudan chokladbiten ska vara. Det är 
ofta de spontana tankarna och diskussio-
nerna som leder till att något utvecklas och 
de är svåra att föra digitalt, då alla är tvung-
na att tala i tur och ordning, inget instäm-
mande hummande hörs och en nickning, ett 
tyst ja eller nej lätt försvinner. Många idéer 
som leder till något nytt, som utvecklar vår 
vardag och verksamhet föds i stunden och 
genom att tänka tillsammans. En liten tanke 
kan gro och växa och få många grenar med 
hjälp av olika perspektiv, synvinklar, kuns-
kaper och erfarenheter inom olika områ-
den. Genom att lyssna på och respektera 
varandra ger vi utrymme för vad som helst 
att spira, växa och slå ut i blom. Den senaste 
tiden har kafferummet bytts till ett digitalt 
sådant, men vi har ändå kunnat ”ses” och 

Glöm inte att drömma och att ha 
framtidstro

Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv
Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv
känner liv

Vår tid är nu, en svartvit bild
som blir till färg om du vill
Så många val, så svårt o se
när dina bruna ögon vill se mer

Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv
Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv
känner liv

Tiden den går, livet är så kort
Allt för kort för att gömmas bort
Så gör det du vill och blomma ut
Njut av din spegelbild, vår tid är nu

Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv
Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv

Du lilla sparvöga flyg över ängarna
Dröm dina drömmar så länge du 
känner liv
Du lilla sparvöga flyg över ängarna

Marie Fredriksson
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det har varit värdefullt som ett komplement 
till det vanliga. Jag är glad och tacksam över 
att få jobba med just er, mina inspirerande, 
hjälpsamma och kunniga kolleger. Stort 
tack till er alla! Tack för ett gott och givande 
samarbete i många olika grupper och team 
och och tack, Mike, för att du alltid är öppen 
för nya idéer och förslag.

Efter vårens distansperiod inser jag 
att det jag saknar allra mest och det som 
betyder mest i mitt jobb är alla människor 
som finns där, alla ni som gör Brändö till 
den skola det är. Det saknar jag och har än 
en gång påmints om att det största gläd-
jeämnet för mig i vardagen är alla männis-
komöten. ”Byta ett ord eller två/gjorde det 
lätt att gå”, skriver Hjalmar Gullberg i en dikt 
och det är just det, ett ord, en vinkning eller 
ett skratt, som gör skillnad. Och jag hoppas 
verkligen att vi åter får mötas på riktigt 
under nästa läsår.

Njut av lediga dagar, med en intressant 
bok, med en vandring i skogen eller ett dopp 
i havet och med socialt umgänge, om än 
med fysisk distans. 

Ta hand om er och varandra! Ha en 
skön sommar och vi ses!

-Harriet ”Haje” Lassus-Utriainen,  
biträdande rektor
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Lärare

Aunio Leena 

Donner Sabina

Ekholm Carita

Ekrem Leif

Forsell Sandra

Forsman Jonas

Grimm-Svahn Tina

Gyllenberg Triin

Heikkinen Kalle 

Hägglund Lena

Ijäs Michaela

Ikäheimonen Patrick

Jattu Sofia

Karstein Volle

Kaslin Sofia

Koskelo Eeva-Maija

Lassus-Utriainen Harriet

Lindroos Solveig

Mertaniemi Jenny 

Mustonen Jari

Nordberg Hélène

Nygård Susanna

Nyholm Mikael

Nyman Lina

Nyqvist Jennie

Nystedt Staffan

Saarinen Daniel

Salenius Helena

Salenius Jan-Anders

Sánchez-Markelin Veronica

Storskrubb-Ruisniemi Camilla

Sundman Carola

Svartström Anders

Sänkiaho Elina

Söderholm Bo-Håkan

Wikström Kim

Winell Pia

Ledningsgrupp

Forsman Jonas 

Gyllenberg Triin  

Ikäheimonen Patrick  

Lassus-Utriainen Harriet 

Nyholm Mikael

Sänkiaho Elina

Winell Pia 

Lärare
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Skolsekreterare

Jalas Susanne

Skolsekreterare

Susanne Jalas och Liisa Kemell 

/Camilla Wendell (hösten) 

Speciallärare

Söderholm Bo-Håkan

Skolkurator

von Buxhoeveden Marie-Louise

Skolhälsovårdare

Sara Sommardahl / Jeanette Bussman 

Skolpsykolog

Gerda Kraemer 

Skolläkare

Arrhenius Bianca

Skolvärd

Tyrisevä Mika

Kökspersonal

Pietarinen Outi/Oinonen Sanni

Städpersonal

Nurminen Ilona (hösten)

Direktionens medlemmar  

och ersättare

Lassenius Christina / Niemistö Charlotta

Liljelund John / Wester Tero

Labbas-Gahmberg Liselotte / Piksilä Helena

Martin Mathias / Grönblom Susanna

Serenius Miya / Lindén Pia

Koskelo Eeva-Maija, lärarrepr. / Salenius Jan-Anders

Nystedt Staffan, lärarrepr. / Forsman Jonas

Jalas Susanne, personalrepr.

Alexander Brummer, stud.repr. / Christopher Saarinen

Walter Wallén, stud.repr. / Alex Borgström

Nyholm Mikael, sekr.

Skolföreningen

Camilla Strandberg-Panelius, ordförande

Kristina Malmström, viceordförande

Peter von Buxhoeveden, kassör

Joanna Gefwert

Anne Hollfast

Reidar Wasenius

Mikael Nyholm, skolans representant

Jan-Anders Salenius, lärarrepresentant

Personal och övriga
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Studerande 19

19/I

Ahlström Maria

Ahnlund Amanda

Andersson Vivica

Arppe Niklas

Backman Nicole

Berndtson Jonas

Björkstén Louise

Blomberg von der Geest 

Malin

Bonnevier Olivia

Dahlfors Daniel

Ekblom Amanda

Eronen Niklas

Fogelholm Siri

Forsblom Ella

Furuhjelm Elliot

Gripenberg Naemi

Hackman Daniel

Haliseva Daniel

Hallgren Jessica

Hammarén Alexander

Harismaa Anton

Hedberg Frank

Hedman Filippa

Heikkilä Elise

Heiskanen Nico

Hietula Milla

Hoffman Karla

Hokka Moona

Holmberg Henrik

Hovila Alex

Huhtio Oliver

19/II

Hursti Ilmari

Hägerström Mathias

Hästö Shania

Höstman Ella

Ihamuotila Fabian

Indola Lars

Kainulainen Lumi

Kallioniemi Panu

Karlberg Nicole

Karlsson Nicole

Kass Daniel

Kittilä Rasmus

Knichter Frida

Knif Edith

Korpelainen Patrick

Kostiander Daniel

Kujala Erica

Kämpe Kasper

Laurla Kim

Lilja Sakarias

Lindberg Jennifer

Lindblad Sofie

Lindholm Camilla

Lindström Wilma

Londen Walter

Lundberg Lina

Lybeck Daniel

19/III

Långfors Julia

Lönnberg Emma

Lönnqvist Emilia

Majuri Alexander

56 BRÄNDÖ GYMNASIUM – ÅRSBERÄTTELSE 2019–2020



Melén Frida

Merinen Oskar

Michelsson Daniela

Mohammad Alex

Mustonen Daniel

Myllymäki Vili

Myrberg Moa

Mäkinen Tina

Mäkinen Tino

Mäkinen Vicky

Mäkitalo Emma

Mänttäri Elsa

Määttänen Ida

Nerman Ksenija

Niemi Lotta

Niittyvuopio Stella

Nyberg Jessica

Nybom Julia

Nåls Noel

Ollikainen Jan

Olson Elmer

Paloniemi Aarni

Parikka Henny

Rautsa Vanessa

Rekula Clea

Riska Jonas

Rosenlew Axel

19/IV

Rönnberg Lisa

Rönnholm Moa

Saastamoinen Jonna

Salmela Nea

Salmi Lillian

Sandström Filip

Schönberg Linn

Sewornu Oliver

Sihvonen Max

Sillman Ellen

Sjölund Samuel

Skand Molly

Skogster Ellen

Snellman Fanny

Sucksdorff Wivi

Sundberg Arthur

Sundholm Frida

Söderqvist Erin

Toivonen Lotta

Torkkel Sebastian

Uddström Ada

Unnérus Ellen

Valtanen Elli

Valtonen Ronja

Vocke Antonia

von Buxhoeveden Kira

Väliranta Linn

Weber Sana

Wickholm Felix

Wicklund Julius

Winberg Cia

19/V

Ekman Artur

Feodoroff Sebastian

Godenhjelm Kim Oskar

Grönmark Viktor

Hudd Daniela

Härkönen Kira

Jäntti Robin

Järvelä Anna

Kapanen Aurora

Karell Emilia

Komarov Oskar

Komi Matias

Kyynäräinen Anton

Melleri Eliel

Qvisén Jonatan

Reinikainen Fanny

Tallqvist Niklas

Tuulari Sebastian
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Studerande 18

18/I

Aarnisalo Christian

Aarnisalo Jessica

Ahlstedt Oliver

Andreasen Joonas

Arolinna Alexander

Backman Emelie

Bondestam Axel

Borgström Alex

Boström Inke

Bärlund Niklas

Cedercreutz Carl-Victor

Ehrnrooth Nicole

Ekholm Daniela

Eklund Joakim

Elo Kaisa

Eriksson Emma

Felixson Oscar

Forsström Stella

Fredriksson Heidi

Fredriksson Sami

Gardberg Aida

Gardemeister Max

Gillberg Emilia

Grönblom Marina

Gylling Robin

Haikola Aada

Hansson Oskar

18/II

Haukkamaa Elvira

Heikkilä Nicolas

Helistö Axel

Hollfast Hugo

Holmberg Jessica

Hoop Ellen

Hoviniemi Lucas

Huovinen Julia

Hägerström Ian

Höijer Felicia

Kaitemo Anette

Kajander Timi

Kallioniemi Petra

Kamppinen Amanda

Kareinen Jenny

Karle Frida

Karle Viktor

Koponen Kia

Koskinen Henrik

Lagus Emilia

Langenskiöld Molly

Lazar Enya

Leinonen Milli

Lerche Olivia

Lind Amanda

Lindeberg Alexandra

Lindén Johanna

Lindgård Lova

18/III

Lindholm Teddy

Lindroos Benjamin

Lindström Alexander

Lithén Kevin
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Lohi Varpu

Malmström Fredrik

Martola Henri

Metsänen Michaela

Mouhu Seera

Myrberg Jenny

Möller Samuel

Niemi Anna

Nirhamo Alva

Nojonen Ella

Nordling Fanny

Nybergh Melanie

Nystén Zacharias

Oksanen Majken

Ollberg Carolina

Pajula Amelie

Pajuportti Leo

Palkonen Ronja

Panelius Jens

Pessi Johannes

Rautalinko Kalle

Renqvist Oliver

Reuter Mauritz

Riihola Christian

Rosenberg Robin

Runne Christel

18/IV

Sarkola Indra

Schroderus Erik

Seppälä Sophie

Soini Amanda

Strandberg Madeleine

Tapper Aku

Tikkanen Ronja

Vainio Valentin

Vettenranta Sofia

Vikatmaa William

Vitzthum von Eckstädt 

Edward

von Schoultz Carel

von Wendt Vincent

Vuorinen Samuel

Wadenström Andreas

Wadenström Mirjam

Walch Arianna

Wallén Wilmer

Wallgren Axel

Wecksten Athene

Wester Daniel

Westerlund Ida

Wulff Karin

Åberg Nelly

Åberg Tobias

Åström Leonora

Österlund Harald

18/V

Barck Maj

Bremer Edvard

Ehrnrooth Belinda

Ekroth Tinja

Fuchs Lis

Grönblom Emma

Hakkarainen Santeri

Hilo Hanne

Horsma Carina

Järvinen Robin

Karlsson Niko

Keihäs Ida

Lindroos Milla

Louhikoski Doris

Lökström Ida

Nieminen Isabel

Nyberg Amanda

Nyman Hanna

Pallas Noah

Pulkkinen Fanny

Ussher Leo

von Nandelstadh Emma
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17/I

Alexandersson Olivia

Alholm Charlotte

Alinikula Olga

Andersson Oscar

Antila Sara

Björni Adelina

Brummer Alexander

Bäckblom Minette

Dahlfors Lina

Dannholm Anton

Ehrström Chanell

Eklund Jannika

Eklund Jonathan

Ekman Ellen

Ekström Ida

Eriksén Hanna

Falck Axel

Fast Max

Feodoroff Mia

Floman Adrian

Fogelholm Johannes

Forslund Alexander

Fredriksson Amanda

Fredriksson Sebastian

Freudenthal Lucas

Frondén Simon

Granroth Sandra

Hagberg Hugo

Hallqvist Katharina

Harmsen Jade

Hasselman Ian

17/II

Hassinen Eetu

Helkamo Mats

Hellström Anton

Helminen Otto

Hermansson William

Hindsberg Henni

Hindsberg Katharina

Hjelt Ville

Holm Max

Holmström Onni

Hongell Fanny

Häyry Alva

Ignatius Nora

Karlsson Mikael

Karvinen Iisakki

Kilpinen Kaius

Kivi Alex

Kivinen Casper

Kuparinen Kia

Landén Christian

Lehtinen Matts

Leivonmäki Anton

Liljelund Jenna

Lindén Alexander

Lindgren Ira

Lindgren Sini

Lindroos Aneth

Lindström Cindy

Lindström Ellen

17/III

Lindström Simon

Lindström Tony

Ljunglin Amanda

Studerande 17
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Londen Sofia

Lundberg Alex

Martin Athina

Mazouzi Yasmine

Merenheimo Vera

Mickelsson Anita

Motelay Max

Mäkinen Alex

Niemistö Linn

Nylund Kaisa

Ojansuu Vilma

Olson Kajsa

Pellosniemi Vivan

Peltola Elliot

Pettersson Emil

Ponthin Julia

Potrykus Sara

Pyykkö Sofia

Repo Nadia

Rissanen Tobias

Råtts Carl-Philippe

Räike Henrik

Saarinen Christopher

Salmi Walter

Sandström Gabriella

Schröder Patrick

Serenius Fanny

17/IV

Siljamäki Tinna

Sillman Natalia

Simojoki Lina

Sinervo Cecilia

Skand Felix

Skåtar Emil

Slomp Hanna

Soikkanen Sebastian

Sotamaa Akseli

Stenius Christoffer

Sundberg Linnea

Sundholm Rasmus

Tallberg Adam

Tiainen Oliver

Torkkel Amanda

Tuominen Axel

Valkonen Morris

Vikman Matias

von Hertzen Victoria

von Koskull Samuel

von Weissenberg Amos

Väisänen Klara

Väliranta Mette

Walder Charlotte

Wallén Walter

Wanne Elmeri

Wasenius William

Widing Vanessa

Wilén Axel

Yrjö-Koskinen Ciara

Österberg Viktor

17/V

Adlivankin Katya

Aula Linnea

Bremer Teresita

Dahlberg Cecilia

Envalds Kasper

Forss Matilda

Hagberg Axel

Kivikoski Bea

Larsson Kevin

Lund Joakim

Lundell Anton

Munck Axel

Mäkinen Marie

Nyberg Sonja

Oivanen Kalle

Ottelin Nina

Utriainen Sofie

Wedenberg Isac

Åstrand Mia
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Studerande 15

Kajander Matilda
Liinavuori Elisa
Lundström Alexander
Pellosniemi Axel
Tiainen Daniela
Vauramo Roosa

Studerande 16
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Vi vill rikta ett stort tack för ett gott 
samarbete till:

Tölö gymnasium, Gymnasiet Lärkan och de 
andra gymnasierna i huvudstadsregionen

Arbis
Mäkelänrinteen lukio
Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea
Kulosaaren Yhteiskoulu
Helsingforsalliansen
Brändö skolförening
Brändö hembygdsfond
Stiftelsen Tre smeder
Kulturfonden
Lisi Wahls stiftelse
Mao Design
Agency Leroy
Pals
med flera

Tack till
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Provdagarna hösten 2020

14.9  Realprov: kemi, hälsokunskap
16.9 Främmande språk, lång lärokurs: 

engelska
17.9  Realprov: religion, 

livsåskådningskunskap, samhällslära, 
geografi

18.9 Modersmål och litteratur, provet i 
läskompetens

21.9 Det andra inhemska språket, lång och 
medellång lärokurs

22.9 Matematik, lång och kort lärokurs
24.9  Realprov: filosofi, biologi
25.9  Modersmål och litteratur, provet i 

skrivkompetens
28.9  Främmande språk, kort lärokurs
29.9  Realprov: psykologi, historia, fysik
30.9  Samiska
1.10  Främmande språk, lång lärokurs: 

franska, spanska, tyska, ryska

Examensdagar 2020
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Startdag + höstens skrivningdatum
18.8.2020 kl. 10.00

Periodernas datum
Period I: 18.8-9.10.2020
Period II: 12.10-3.12.2020
Period III: 4.12.2020-10.2.2021
Period IV: 11.2-13.4.2021
Period V: 14.4-5.6.2021

Lovens datum
Höstlov 15.10-18.10
Jullov 23.12.2020-6.1.2021
Sportlov vecka 8
Påsklov 2.4-5.4.2021

Viktiga datum nästa läsår
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Höstens studenter
Björklöf Elise
Heikinheimo Ilona
Kareinen Hanna
Lindblad Aron
Mabinda Jean
Mabinda-Kinzumba Jean
Palkonen Jemina
Säteri Iida

Vårens studenter
Adlivankin Katya
Alexandersson Olivia
Alholm Charlotte
Alinikula Olga
Andersson Oscar
Antila Sara
Aula Linnea
Björni Adelina
Bremer Teresita
Bäckblom Minette
Dahlberg Cecilia
Dahlfors Lina
Dannholm Anton
Ehrström Chanell
Eklund Jannika
Eklund Jonathan
Ekman Ellen
Ekström Ida
Eriksén Hanna
Falck Axel
Fast Max
Feodoroff Mia
Floman Adrian
Fogelholm Johannes
Forslund Alexander

Forss Matilda
Fredriksson Amanda
Fredriksson Sebastian
Frondén Simon
Granroth Sandra
Hagberg Hugo
Harmsen Jade
Hasselman Ian
Hassinen Eetu
Helkamo Mats
Hellström Anton
Helminen Otto
Hermansson William
Hindsberg Henni
Hindsberg Katharina
Hjelt Ville
Holm Max
Holmström Onni
Hongell Fanny
Häyry Alva
Ignatius Nora
Kajander Matilda
Karlsson Mikael
Karvinen Iisakki
Kilpinen Kaius
Kivi Alex
Kivikoski Bea
Kivinen Casper
Landén Christian
Lehtinen Matts
Leivonmäki Anton
Liinavuori Elisa
Liljelund Jenna
Lindgren Ira
Lindgren Sini
Lindroos Aneth

Lindström Cindy
Lindström Ellen
Lindström Simon
Lindström Tony
Ljunglin Amanda
Londen Sofia
Lundberg Alex
Lundström Alexander
Martin Athina
Merenheimo Vera
Mickelsson Anita
Motelay Max
Munck Axel
Mäkinen Alex
Mäkinen Marie
Nyberg Sonja
Nylund Kaisa
Ojansuu Vilma
Olson Kajsa
Ottelin Nina
Pellosniemi Vivan
Peltola Elliot
Pettersson Emil
Ponthin Julia
Potrykus Sara
Pyykkö Sofia
Rissanen Tobias
Räike Henrik
Saarinen Christopher
Sandström Gabriella
Serenius Fanny
Siljamäki Tinna
Sillman Natalia
Simojoki Lina
Sinervo Cecilia
Skand Felix

Studenter
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Skåtar Emil
Slomp Hanna
Sotamaa Akseli
Stenius Christoffer
Sundberg Linnea
Sundholm Rasmus
Tallberg Adam
Tiainen Daniela
Tiainen Oliver

Torkkel Amanda
Utriainen Sofie
Valkonen Morris
Vauramo Roosa
Vikman Matias
von Hertzen Victoria
von Koskull Samuel
Väisänen Klara
Väliranta Mette

Walder Charlotte
Wallén Walter
Wanne Elmeri
Wasenius William
Widing Vanessa
Wilén Axel
Yrjö-Koskinen Ciara
Åstrand Mia
Österberg Viktor
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Kontaktuppgifter

Brändö gymnasium 
Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors 
PB 57301 00099 Helsingfors stad

Följ oss! 

Du kan följa vår vardag via FB, Instagram och få  
info via hemsidan brandogymnasium.fi

@brandogymnasium

@brandogymnasium




