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Terminer och lov
Höstterminen 13.8.2019 (tis) — 20.12.2019 (fre)

Höstlovet 17.10.2019 (tor) — 20.10.2019 (sön)

Jullovet 21.12.2019 (lör) — 6.1.2020 (mån)

Vårterminen 7.1.2020 (mån) — 30.5.2019 (lör)

Sportlovet 15.2.2020 (lör) — 23.2.2020 (sön) 

Perioder
Skolåret är indelat i fem p erioder. 

Period I 13.8 – 4.10.2019 

Period II 7.10 – 29.11.2019

Period III 2.12.2019 – 5.2.2020 

Period IV 6.2 – 3.4.2020 

Period V 6.4 – 30.5.2020 

Varje period har sitt eget schema och sin egen arbetsordning. 

Tider,  
datum och  
samlingar
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Gruppmöte / Samling 
Vi har gruppmöten och samlingar varannan vecka ( jämna veckor) på 
måndagar kl.12.30-13.15. Varje studerande hör till en grupp och har 
en gruppledare. Under gruppmötena ges viktig information och någon 
aktuell fråga diskuteras. Närvaro vid gruppmötena och samlingarna är 
obligatorisk. Om någon är frånvarande t.ex. på grund av sjukdom måste 
hen själv ta reda på vilken information som har getts. 

Kursavslutningsvecka
Perioderna avslutas med en kursavslutningsvecka. Varje position har  
en sista lektion före kursavslutningen och en kursavslutningsförmid-
dag. Den sista lektionen före kursavslutningen hålls antingen kl. 12.30 
dagen före kursavslutningen eller kl. 8.15 samma morgon, enligt lärarens 
instruktioner. Kursavslutningsförmiddagen är kl. 9.15–12.00 och kan 
innehålla ett prov. Matrasten är kl. 12.00–12.30. Efter lunch hålls de sista 
lektionerna, om läraren bestämt så.

Förnyat förhör FF 
Förnyat förhör hålls efter en period. Du kan delta i förnyat förhör om du 
t.ex. varit sjuk under ett prov eller om du fått underkänt betyg för kursen. 
Anmälningen sker via Wilma. Se mer i avsnittet om bedömning. 

Höjningstent HT
Du kan försöka höja ett godkänt kursvitsord på höjningstenterna, som 
ordnas två gånger under läsåret. I period 2 kan du höja kursvitsord från 
perioderna 5 och 1. På höjningstenten i period 5 kan du höja kursvitsord 
från perioderna 2, 3 och 4.  Abiturienterna har dessutom en egen höj-
ningstent i period 3. Anmälan sker direkt till ämnesläraren två veckor 
före höjningstentamen.

”Varje studerande 
hör till en grupp 
och har en 
gruppledare ”
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Skolåret
Skolåret omfattar 38 arbets-
veckor och är uppdelat i fem ar-
betsperioder. Varje period består 
av ungefär sju veckor och varje 
period har sin egen arbetsord-
ning. Varje period avslutas med 
en kursavslutningsvecka och en 
kursavslutningsdag.

Årskurslöshet 
Årskurslöshet innebär att du själv 
kan bestämma din studietakt. Du 
kan själv välja när du läser dina 
kurser. Naturligtvis är du bero-
ende av kursordningen och kurs-
utbudet i skolan. Årskurslösheten 
förutsätter att du är motiverad, 
målmedveten och att du nog-
grant planerar ditt studieprogram 
på lång sikt. Årskurslösheten 
innebär att det inte längre finns 
klasser, utan alla studerande är 
indelade i grupper beroende på 
vilket år de börjat skolan, t.ex. 
19/II eller grupp 18/V. Du kan 
studera mellan två och fyra år. 

Position 
Läsordningen består av olika po-
sitioner (1–8). I praktiken innebär 
det att arbetsveckan är indelad 
i positioner, i vilka kurserna är 
placerade. Du kan inte välja två 
kurser ur samma position för de 
kolliderar med varandra, eftersom 
de går under samma tider. 

Kurs 
Innehållet, lärostoffet, i ett ämne 
är uppdelat i kurser. Modersmålet 
har t.ex. 6 obligatoriska kurser, 
var och en med sitt speciella 
innehåll. En kurs består av 38 
lektioner, men i praktiken blir det 
ofta endast ca 30, eftersom kurs-
avslutningsdagar och alla andra 
aktiviteter i skolan “äter upp” en 
del lektioner. Alla ämnen har obli-
gatoriska och fördjupade kurser 
som följer nationell läroplan. 
Skolan erbjuder varje läsåret ett 
antal tillämpade kurser och även 
ämnesövergripande TS-kurser.

Kurser vid andra  
läroinrättningar
Du har också möjlighet att välja 
kurser vid andra läroinrättningar. 
Gymnasiekurser på distans kan 
läsas vid Vasa svenska aftonläro-
verk. Rektor och studiehandledare 
avgör i samråd med ämneslära-
ren vilka kurser som har tagits på 
annat håll som kan fogas till ditt 
slutbetyg.  

Språkprogram 
Vi läser finska som A-språk, eng-
elska som A- och B-språk, tyska 
som A-språk och som B2- och 
B3-språk, franska som B2- och 
B3-språk samt spanska som B3-
språk, nybörjarspråk. (B2-språken 
har du börjat läsa i högstadiet 
och B3-språken börjar du läsa i 
gymnasiet.) 

Studier i  
gymnasiet
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Konstämnena 
Till konstämnena räknas musik 
och bildkonst. Du bör välja minst 
tre kurser, och minst en kurs av 
vartdera ämnet, t.ex. en kurs 
musik och två kurser bildkonst 
eller vice versa. 

Obligatoriska kurser 
De obligatoriska kurserna i de 
olika ämnena läses av alla stude-
rande och de är gemensamma för 
alla gymnasier. De obligatoriska 
kurserna är 47 (51 om man läser 
lång matematik) till antalet. 

Fördjupade kurser 
De fördjupade kurserna liksom 
de s.k. tillämpade kurserna är 
valfria. Du måste ha minst tio 
(10) fördjupade kurser innan du 
kan få ditt avgångsbetyg. I tyska 
B, franska B och engelska B finns 
bara fördjupade och tillämpade 
kurser. De fördjupade kurserna är 
desamma i hela landet och pro-
ven i student examen baserar sig 
på dem och på de obligatoriska 
kurserna. 

Tillämpade kurser  
(kurserna 20-) 
De tillämpade kurserna är valfria 
kurser. De är numrerade från 20 
uppåt. De är skolans “egna” kur-
ser. Alla tillämpade kurser går inte 
varje år. De tillämpade kurserna 
måste vara godkända för att räk-
nas med i kursprogrammet. 

Det sammanlagda  
antalet kurser 
För att du ska kunna få ditt av-
gångsbetyg och dimitteras, dvs. 
“bli student”, måste du ha sam-
manlagt minst 75 kurser. 
 
Läromedel
I gymnasiet ansvarar du själv för 
inköp av läromedel. Nuför tiden 
är många läromedel digitala och 
köps direkt från förlagen.
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Skolans 
verksamhetsidé
Inlärningen är en livslång process  Grundförutsättningen för en stude-
randes framgångsrika inlärningsprocess i gymnasiet är att hen har goda 
studievanor, grundkunskaper och arbetsmoral. Vi strävar efter att våra 
studerande ska lära sig för livet och för fortsatta akademiska studier. 
Studerandena får verktyg, såväl specifik ämneskunskap som en bred 
allmänbildning för att studera vidare. Vi vägleder de unga att ställa upp 
mål för sitt liv, ha drömmar och visioner. 

Vi vill öka de studerandenas medvetenhet om språkets betydelse som 
redskap för tanken och betona att grundkunskaper i alla ämnen är viktiga. 
Då studeranden har grundkunskaper kan hen erhålla fördjupad och tilläm-
pad kunskap. Både bredd och djup inom ett visst ämnesområde behövs 
för att studeranden ska uppnå målet att bli medveten om underliggande 
strukturer och se större sammanhang. Studium betyder ansträngning.

Verksamhetskulturen i  
Brändö gymnasium bygger på:

1.
2.
3.
4.

Fyra 
grundstenar

alla ämnens lika värde

en mångsidig inlärningsmiljö

öppet diskussionsklimat och öppen dialog

respekt för olikhet
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Delaktighet, ansvar, nyfikenhet och glädje
Vi strävar efter att vara ett välmående gymnasium, där lärare, stude-
rande och personal respekteras för dem de är och mår bra i sin vardag, 
i vår skolmiljö. Vi vill gärna lyfta fram våra ledord delaktighet, ansvar, 
nyfikenhet och glädje. Vi satsar på allas delaktighet i alla sammanhang 
och uppmuntrar våra studerande att vara aktiva i hela vår verksamhet, 
bland annat genom att föra en öppen kommunikation.  

Vi tar alla ansvar för oss själva och de andra som arbetar i skolan, så 
att vi tillsammans skapar en god, trygg och inspirerande inlärningsmiljö. 
Vi vill att alla tar ansvar för sina studier, samtidigt som vi med nyfikenhet 
och glädje tar oss an olika utmaningar i skolvardagen.

Vi kommer under det här läsåret att fortsätta med temat Läsning 
för livet och fördjupa läsförståelsen och genretänkandet i alla ämnen. 
Vi kommer också att satsa på arbetsro och välbefinnande.

Träning för livet
Träning för livet har för oss en bredare betydelse, där både hjärnan, hjär-
tat, kroppen och själen får träning. Vi ger alla studerande en möjlighet 
att växa både psykiskt och fysiskt. Vi skapar intellektuella lärmiljöer, där 
studerandena ökar sin kunskap och utvecklar djup och vidd i tänkandet. 
I vår skola har seriösa idrottare en möjlighet att utveckla sin idrottsliga 
karriär samtidigt som de får god utbildning. Alla studerande som är intres-
serade av idrott och vill upprätthålla och förbättra sin fysiska kondition 
erbjuds flera specialkurser.

Idrottslinjen vid Brändö gymnasium
Brändö gymnasium har sedan 1986 varit ett idrottsprofilerat gymnasium 
och har haft en idrottslinje sedan 2011. Brändö gymnasium erbjuder 
toppidrottare en möjlighet att kombinera sitt idrottande med gymna-
siestudier genom en flexibel skolgång.

Från och med hösten 2018 har vi idrottsgymnasiestatus och till vår 
idrottslinje antar vi 15–20 studerande som studerar enligt den läroplan 
som gäller i idrottsgymnasier. Vi har en idrottskoordinator som hjälper 
och stöder våra studerande på idrottslinjen. Brändö gymnasium har ett 
mycket nära samarbete med det finska idrottsgymnasiet Mäkelänrin-

Brändö gymnasium
– en välmående och  
välkomnande skola
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teen lukio, vilket möjliggör att toppidrottare i de flesta idrottsgrenar kan 
delta i träning där. Brändös andra samarbetspartner är alla skolor och 
grenförbund som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea 
och en del andra föreningar. 

Brändö gymnasium är med i idrottsakademin
Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea är ett samarbetsnätverk 
mellan Olympiska kommittén, skolor på andra stadiet, högskolor, gren-
förbund och övriga servicefunktioner. Studerande på idrottslinjen hör 
till Huvudstadsregionens idrottsakademi och kan därmed använda dess 
förmåner. Till idrottarnas stödfunktioner hör bl.a. idrottsläkartjänster, 
fysioterapi och psykisk träning.
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Rektor och biträdande rektor
Skolans rektor Mikael (Mike) Nyholm och biträdande rektor Harriet (Haje) 
Lassus-Utriainen är i skolan varje dag från kl. 9. Kom gärna och fråga 
om du undrar över något, be om hjälp, diskutera och föreslå hur något 
kan utvecklas.

Studiehandledare
Studiehandledarna Pia Winell och Carita Ekholm hjälper dig att göra upp 
en individuell studieplan, en plan för studentexamen, en plan för fortsatta 
studier och att uppdatera dessa under gymnasietiden. Studiehandledarna 
träffar alla studerande under individuella samtal och i klass. Studiehand-
ledarna har sina rum i närheten av musiksalen. Du kan också kontakta 
dem via Wilma.  

Pia är studiehandledare för grupperna 19 I-II, 18 I–III och 17 I–II och 
Carita för grupperna 19 III-V, 18 IV–V och 17 III–V. Fjärde årets studerande 
har den studiehandledare som de haft under sina tidigare år.

Tutorer
Tutorerna är andra årets studerande som hjälper dig vid gymnasiestarten. 
De deltar bl.a. i lägerskolan och ordnar evenemang som stöder gemen-
skapen i skolan.   

Gruppledare
Gruppledaren motsvarar en klassföreståndare. Ni träffas på gruppmötena. 
Dessutom har gruppledaren varje år ett s.k. minisamtal med dig, då ni 
diskuterar skolgången, intressen osv.

Idrottskoordinator
Idrottskoordinatorn Patrick stöder och hjälper dig som studerar på 
idrottslinjen.

Ämneslärare
Alla ämneslärare hjälper dig, om du ber om hjälp, i synnerhet inför 
student skrivningarna. Vid behov ger ämneslärarna stödundervisning i 
sina respektive ämnen. 

Handledning,  
studiehandledning  
och stöd

Studiehandledare  
Pia Winell,  
040-336 2298 
Carita Ekholm, 
040-336 2311

Idrottskoordinator  
Patrick Ikäheimonen 
040-334 1693

Rektor 
Mikael (Mike) 
Nyholm,  
040-673 6244

Biträdande rektor 
Harriet (Haje) 
Lassus-Utriainen,  
040-334 6670
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Speciallärare, läs- och skrivsvårighetsintyg
Skolans speciallärare Bo-Håkan Söderholm är anträffbar i skolan 1-2 
dagar i veckan. Speciallärarens tjänst delas mellan de tre svenskspråkiga 
gymnasierna i Helsingfors och därmed är specialläraren inte anträffbar 
varje dag. Lättast kontaktas specialläraren via Wilma eller epost.

Intyg från grundskolan gällande läs- och skrivsvårigheter bör läm-
nas in till skolan (grupphandledaren eller specialläraren) vid skolstarten. 
Dessa intyg ska förnyas i god tid före de första studentskrivningarna 
inleds. Det är viktigt att studerande själv tar kontakt med specialläraren 
inför skrivningarna.

Specialläraren gör även enskilda utredningar gällande läs- och skriv-
svårigheter och hjälper till med ansökan om specialarrangemang inför 
studentskrivningarna. Vid behov kan specialläraren göra kartläggande 
test med alla nya studerande under hösten.

Specialläraren håller också en kurs i studieteknik, SH 22. Kursen är 
öppen för de som vill förbättra sin studieteknik och riktar sig främst till 
studerande med läs- och skrivsvårigheter.

Ta kontakt med specialläraren om det är något du undrar över.

Kurator
Skolan har en kurator Marie-Louise ”Titti” v. Buxhoeveden, som du kan 
kontakta om du behöver någon utomstående att prata med eller behöver 
stöd, rådgivning och handledning i frågor som oroar dig och möjligen stör 
dina studier. Du kan knacka på eller be om en tid via Wilma.

Hälsovårdare
Hälsovårdaren Sara Sommardahl är på plats 2-3 dagar i veckan. Hälso-
vårdaren önskar träffa alla studeranden minst en gång under gymna-
sietiden för en hälsogranskning, i första hand under första studieåret. 
Hälsovårdaren gör också uppbådsgranskningar inför armén åt dem som är 
värnpliktiga och flickor som vill fara till armén för frivillig tjänstgöring. Du 
kan vända dig till hälsovårdaren ifall du har frågor gällande t.ex. din hälsa, 
hälsovanor, vaccinationer, preventivmedel, sexuell hälsa eller psykiskt 
välmående. Du kan boka tid via wilma eller per telefon/sms.

Psykiatrisk sjukskötare
Psykiatriska sjukskötaren Viveka Eriksson erbjuder samtalsstöd, ifall du 
t.ex. känner dig nedstämd eller har ångest. Psykiatriska sjukskötaren har 
sin mottagning på yrkeshögskolan Arcada i Arabiastranden. Kontaktupp-
gifterna till psykiatriska sjukskötaren får du av hälsovårdaren. 

Psykolog
Psykolog Gerda Kraemer är på plats på onsdagar och torsdagar. Ta kon-
takt med Gerda om du vill diskutera frågor gällande psykisk hälsa eller 
svårigheter med inlärningen. Målsättningen med träffarna kan t.ex. vara 
att kartlägga måendet, att få tag i negativa tankemönster eller att hitta 
nya sätt att studera.

Speciallärare 
Bo-Håkan 
Söderholm,  
050-401 3206

Psykolog 
Gerda Kraemer,  
040-670 5590

Hälsovårdare 
Sara Sommardahl, 
040-161 6546

Kurator  
Marie-Louise von 
Buxhoeveden (Titti), 
040-843 5103
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Stöd i studierna
Vi erbjuder i mån av möjlighet ”läxläsningseftermiddagar” då ett par lärare 
finns på plats för att hjälpa och stöda dig med dina arbeten och läxor. 

Vi erbjuder ’moddamöten’ ett par gånger per termin. Under träffarna 
hjälper modersmålslärarna dig att bearbeta och utveckla dina texter i 
t.ex. modersmål och litteratur eller i olika realämnen. Vi hjälper dig t.ex. 
att strukturera texten, fördjupa resone manget och att använda lämpligt 
språk. 

Studiestöd
Studerande som av ekonomiska skäl har svårt att köpa läromedel eller 
teknisk utrustning som undervisningen kräver kan ansöka om skolans 
studie stöd. Kontakta rektor för närmare information om det.

Studiestöd via FPA
Om du fyllt 17 år kan du ansöka om statens studiestöd via FPA. Studie-
stödet kan bestå av studiepenning, bostadsbidrag och statsgaranti för 
studielån. Föräldrarnas och dina egna inkomster inverkar på beviljandet 
av studiestödet. Ansökningsblanketter finns på skolans kansli eller på 
FPA:s webbsidor.
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Studerandekåren (SK)
Studerandena i gymnasiet bildar skolans studerandekår. Studerandekå-
ren bevakar de studerandenas intressen och rättigheter. Studerandekå-
ren strävar efter att främja trivsel och demokratisk gemenskap i skolan. 
Studerandekåren informerar om verksamheten på gruppsamlingarna. 
Studerandekåren jobbar för att vi alla ska trivas i vårt skolhus. Vid varje 
lärarmöte deltar styrelsemedlemmar för att de studerandenas röst också 
ska höras i lärarrummet. Studerandekåren strävar efter att få studeran-
denas röst hörd även i andra arbetsgrupper.

Som motvikt till den tunga skolvardagen ordnar studerandekåren 
evenemang som gör skolgången trevligare för studerandena och lärarkå-
ren. Studerandekåren vill främja gemenskapen och Brändöandan. Under 
läsåret kommer studerandekåren bl.a. att ordna Dagsverke, julglögg, 
elevforum, talangkväll och stadsorientering. 

Studerandekåren kommer att ha representanter på plats på ERIK 
(Elevriksdagen). Den demokratiska gemenskapen i skolan fortsätter att 
vara i fokus för studerandekårens verksamhet.

Kom med och påverka! Ställ upp i styrelsevalet och direktionsvalet 
i höst!

Årsberättelse
Vi har en grupp studerande som bl.a. dokumenterar vår vardag, våra 
evenemang och festligheter samt intervjuar våra gäster. De skriver i, 
fotograferar till och sammanställer läsårets års berättelse. Anmäl dig 
till Haje, ifall du vill vara med i den gruppen.

Instagram
Vi har en grupp studerande som sköter skolans Instagram och lägger 
upp bilder från vår skolvardag. Ta kontakt med Sandra, ifall du vill vara 
med i den.

Datoragenter
Vi har en grupp studerande som hjälper både studerande och lärare med 
olika datorprogram och andra tekniska frågor. Ifall du vill vara med i den 
gruppen ska du kontakta Staffan.
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Information,  
k ommunikation  
och teknik
BYOD, Bring your own device
I Brändö gymnasium jobbar vi med ett öppet trådlöst nätverk (eCam-
pusNet). Eftersom studentexamen skrivs med hjälp av datorer, är det av 
största vikt att vi vänjer oss vid tekniken. Vår och hela stadens princip är 
att alla gymnasiestuderande utrustar sig med en egen bärbar dator och 
har den tillhanda på lektionerna. 

Det krävs inte en maskin med högsta pres tanda, med datorn ska du 
kunna skriva och redigera text och bild, producera grafik, göra matema-
tiska beräkningar samt jobba på internet över öppet trådlöst nätverk.

För den som inte har möjlighet att utrusta sig själv med en egen 
dator finns det möjlighet att ansöka om studiestöd för datorköp. Närmare 
information om detta hittar du under ”Studiestöd”. 

Skolans bärbara datorer
Skolans bärbara datorer får lånas för lektionsarbete och prov, ifall din 
egen dator är sönder. Den ska lämnas tillbaka direkt efter lektionen. På 
skolans datorer får inga filer sparas lokalt. Du ansvarar för utrustningen 
ända tills den är returnerad. Meddela läraren ifall du märker något fel på 
datorn. Du måste be om en låndedator en dag i förväg.

Libre Office
I studentproven kommer Libre Office (http://www.libreoffice.org/) att 
utgöra stommen för programvara och vi önskar att de studerandena in-
stallerar det på sin egen dator i förväg. Du ansvarar själv för installeringen 
av de program som behövs för skolarbetet. I övrigt aviserar lärarna vilka 
specialprogram som är aktuella i de olika kurserna samt i studentprovet. 
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Wilma (wilma.edu.hel.fi) 
Wilma är din viktigaste informationskanal i skolan och till Wilma ska du 
logga in varje dag. Här kan du bl.a. skicka och läsa meddelanden från 
lärare, följa med din frånvaro och dina studieprestationer. I Wilma gör du 
dina förhandsval och kursval inför följande läsår, planerar och anmäler dig 
till studentexamen samt fyller i årskursvisa blanketter för studiehand-
ledning. Du ser också ditt personliga schema. Vi rekommenderar att du 
installerar appen Wilma till din smarttelefon för att enkelt läsa och skriva 
meddelanden. Appen fungerar alltså bara för meddelanden, alla andra 
funktioner sköts via webbläsare.

Office 365  
o365.edu.hel.fi
Alla som går i en helsingforsskola har ett Office 365-konto (webbversio-
nen). Där ingår också Outlook e-posttjänst samt OneDrive fillagrings-
tjänst. Studerande kan också gratis installera Office 365 ProPlus lokalt 
på sin dator. Gör så här: 
1. Gå till adressen: https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx 
2. Skriv in i rutan dina edu.hel.fi-koder
3. Därefter dirigeras du till stadens egen inloggningsserver, där du 

skriver in lösenordet för dina edu.hel.fi-koder
4. Office nerladdningssidan öppnas. Klicka på Asenna/Install-knap-

pen nere på sidan och följ instruktionerna

Google Drive  
drive.google.com
En av de mest centrala tjänsterna i skolan är Google Drive. Alla studerande 
har automatiskt ett Google-konto där man loggar in med edu.hel.fi-koder.

Google Classroom
Många lärare använder Google Classroom i sina kurser för olika material 
och andra uppgifter.
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Dator och tillbehör vid prov och förhör 
 ¬ Tag med till provsituationen  
 ¬ fulladdad dator, elkabel, uppdaterad abittisticka samt insynsskydd. 
 ¬ Meddela läraren dagen före om du behöver låna en dator eller hörlu-
rar. 

 ¬ Saknas insynsskydd får man inte skriva prov/förhör. 
 ¬ Skolan lånar inte ut insynsskydd eller hörlurar. 
 ¬ Om du saknar utrustning och inte meddelat om det ska du låna av en 
kompis. 

 ¬ Skärmklockor är inte tillåtna vid provtillfällen.

Facebook-sida  
@brandogymnasium
Brändö gymnasium har en officiell Facebook-sida, som du gärna får följa 
med.

Instagram  
@brandogymnasium
Skolans Instagram-konto upprätthålls av en grupp studerande. Där kan 
du följa skolvardagen ur studerandes perspektiv.
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Studier vid kvällslinjen i Tölö
Om du är i behov av att studera kurser utanför Brändö gymnasiums 
kursbricka, kan du kontakta Tölö gymnasium. Man kan där genomföra 
gymnasiestudier enligt läroplanen för vuxenstudier under kvällstid. 

www hel fi/tolog/sv/vuxenstudier

Gymnasiet verkar i samma byggnad som Tölö gymnasium och musik-
skolan Sandels. Besöksadress: Sandelsgatan 3.

B-finska
Samtliga gymnasiestuderande som önskar läsa B-finska ska avlägga 
studierna vid kvällslinjen i Tölö. Anmälan sker via Wilma inom en vecka 
före kursens start.

Distansstudier vid Vasa svenska aftonläroverk
Gymnasiestudier på distans kan du läsa vid Vasa svenska aftonläro-
verk: 

vasagymnasium fi/aftis/

Helsingfors arbis
Helsingfors arbis ordnar många kurser i bland annat språk (omkring 20 
olika av vilka 10 på tre olika nivåer), konst, hantverk, gymnastik, musik, 
matlagning och informationsteknik. Detta läsår ordnas bland annat 
prepkurser, kurser i italienska och kinesiska i samarbete med de övriga 
gymnasierna i Helsingfors. Priset på en kurs varierar beroende på hur 
många timmar den omfattar. Diskutera med studie handledarna, ifall 
du är intresserad av de kurser som också finns i vårt kursutbud. Arbis 
kursutbud hittar du på:

www hel fi/arbis

Studier utanför  
den egna skolan
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Utbytesstuderande
Om du planerar att åka utomlands som utbytes studerande, ska du

 ¬ själv ta kontakt med organisatören för utbytesstudier
 ¬ kontakta studiehandledaren och informera henne om när du 

skall åka och vart du åker
 ¬ under utbytesåret följa anvisningar på Wilma vad gäller dina 

kurs val under vår terminen och din eventuella anmälan till hös-
tens studentskrivningar i Wilma i maj

 ¬ spara betyg och eventuella andra dokument över dina studier i 
utlandet

 ¬ kontakta studiehandledarna då du återvänder till skolan för en 
kartläggning av ersättande av kurser
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Gemensamma
överens-
kommelser
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Det är kännetecknande för Brändö gymnasium att vi har en vänlig och 
trevlig atmosfär i skolan, det finns en Brändöanda och alla deltar aktivt 
i vår verksamhet. 

I vårt välmående gymnasium visar vi respekt mot och hänsyn till var-
andra, bryr oss om varandra och iakttar god ton och gott sätt. Vi försöker 
arbeta konstruktivt, komma med idéer, ta initiativ och ta ansvar för att 
stämningen är god, att skolan är trivsam och en inspirerande arbetsmiljö. 
Skolan är just sådan som vi alla gör den till. 

1. Vi bemöter varandra artigt och vänligt, vi hälsar på varandra och 
visar respekt genom att lyssna på varandra. Vi har alla ansvar att 
se varandra och vi ser olikheter som en tillgång i skolgemenska-
pen. 

2. Lektionerna är de studerandenas och lärarnas effektiva arbetstid, 
därför kommer vi i tid till lektionerna och ger alla arbetsro. 

3. Vi visar respekt genom att inte använda mobiltelefoner, musik-
spelare eller annan teknisk utrustning under lektioner, samlingar 
och andra tillställningar, ifall inte lärarna ger tillstånd till det. Vi 
tar av oss mössor och ytterkläder i klassrummen, matsalen och 
gymnastiksalen under samlingarna.  

4. Skolans egendom bör hanteras med omsorg. Var och en bidrar till 
att skolbyggnaden, klassrummen och hela skol omgivningen hålls 
snygga.  

5. För att lunchpausen ska vara en trevlig paus under dagen håller vi 
matsalen ren och snygg och tar hänsyn till dem som jobbar där. Vi 
för bort våra kärl och har ett gott bordsskick.  

6. Vi är ett föredöme för de yngre eleverna som rör sig i Brändö och 
vi tar hänsyn till dem som bor i närheten av skolans område. Vi 
följer trafikreglerna och parkerar endast där det är tillåtet.  

7. Rökning och snusanvändning är förbjuden inom hela skolområdet, 
likaså är innehav eller användning av alkohol, narkotika eller andra 
rusmedel förbjuden i skolan.  

8. Av säkerhetsskäl meddelar vi rektor eller biträdande rektor, ifall vi 
har någon gäst på besök eller om andra  utomstående personer 
vistas i vår skola. 

9. Våra gemensamma överenskommelser gäller under skoltid och 
under tillställningar som ordnas av skolan. De gäller även under 
skolresor, studiebesök, idrottsturneringar och lägerskolor. Lära-
ren har rätt att vidta åtgärder om gemensamma överenskommel-
ser inte följs.

10. Inför studie- och skolresor fyller alla studerande tillsammans med 
sina vårdnadshavare  i ett ”kontrakt” om att följa våra gemen-
samma överenskommelser under resorna.

 I övrigt hänvi-
sas till gymna-
sielagen och 
gymnasieför-
ordningen (GyL 
§25, GyL§26 
och GyF§11) 
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Luntning, fusk och plagiat 
Skolan ser allvarligt på luntning, fusk och plagiat. Med plagiat avses 
användning av en annan persons text utan att uppge den ursprungliga 
källan. Som försök till fusk och luntning räknas bland annat fusklappar, 
otillåtna hjälpmedel och användning av mobiltelefoner under förhörs- 
och provtillfällen. I ett grupparbete är alla studerande ansvariga för hela 
helheten, ifall inte läraren har gett andra instruktioner. Vi använder oss 
av plagiatkontrollen Urkund. Konsekvenserna för att en studerande har 
luntat, fuskat eller plagierat är en bruten kurs (B). I sådana fall  måste 
hen gå om hela kursen och ett meddelande skickas hem.

Användning och publicering av fotografier 
Skolans olika tillställningar dokumenteras i text och bildformat. Dessa 
bilder, videoklipp och texter publiceras bl.a. på skolans Facebook-sida, 
Instgram, hemsida, i årsberättelsen och i olika presentationer under 
föräldra- och infokvällar. Om du inte önskar att vara delaktig i dessa, bör 
du meddela om detta till kansliet i början av läsåret.

Närvaroplikt
Enligt gymnasielagen §23 ska en studerande delta i undervisningen och i 
andra specialprogram som skolan ordnar, ifall hen inte har befrielse från 
den. I gymnasieförordningen stadgas om rektors, biträdande rektors och 
gruppledares rätt att bevilja ledigt från skolarbetet.

Anhållan om frånvaro
En frånvaroanhållan inlämnas i god tid så att rektor, biträdande rektor 
eller gruppledaren hinner behandla den. Gruppledaren beviljar 1–3 dagars 
frånvaro, biträdande rektor 4–14 dagar och rektor över 14 dagar. Idrotts-
koordinatorn beviljar 1–14 dagar till studerande med träningsrättigheter 
och/eller som går på idrottslinjen.  

Närvaro  
och frånvaro
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Regler för frånvaro

Giltig frånvaro
Antalet giltiga frånvarolektioner per kurs är begränsat till sex 45 minuters 
lektioner. Därefter kan den studeranden tvingas avbryta kursen.

Giltig frånvaro är:
1. Deltagande i tutorarbete eller studerandekårsstyrelsens (EK:s 

styrelse) möten. Studiebesök, projekt och resor i skolan eller 
representationsuppdrag för skolans del (t.ex. idrotts tävlingar). I 
dessa fall meddelar den ansvariga läraren om studerandes från-
varo. Den studerande bör ändå upplysa läraren om sin frånvaro.

2. En anhållan om ledighet som har beviljats av rektorn, biträdande 
rektor eller gruppledaren. Giltiga orsaker är bl.a. uppbåd, körprov 
eller halkbana. 

3. Sjukdom – då ska vårdnadshavare/förälder kontakta gruppledaren 
(och ifall det blir flera dagar även kontakta de ämneslärare hen 
har då) via Wilma. Flera dagars sjukfrånvaro bekräftas skriftligt 
då den studeranden återvänder till skolan. Lappen lämnas till 
gruppledaren.

Kom ihåg att:
 ¬ Studerande som deltar i idrottsturneringar och träningar under 

skoltid ska på förhand i mån av möjlighet anhålla om ledigt. Om 
idrottare eller studerande är frånvarande från en kurs mer än sex 
lektioner p.g.a. träningar, turneringar eller av skolan arrangerade 
studieresor kan hen skriftligen komma överens om ersättande 
arbete eller anhålla om rätt att helt eller delvis få tentera kursen.

 ¬ Om den studeranden p.g.a. långvarig sjukdom eller av annan 
vägande orsak har varit frånvarande flera än sex lektioner kan 
läraren ge kompenserande uppgifter eller så kan rektor i samråd 
med ämnesläraren bevilja studerande rätt att delvis eller helt 
tentera kursen.

 ¬ Stor frånvaro även kan sänka kursvitsordet.
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Ogiltig frånvaro
Med ogiltig frånvaro avses att den studeranden varit frånvarande från 
ett lektionspass utan att på förhand ha anhållit om ledighet eller om 
föräldrarna inte anmält sjukfrånvaro. Upprepad, ogiltig frånvaro leder 
till att kursen blir avbruten. En oanmäld frånvarogång kan accepteras, 
förutsatt att den studeranden kontaktar läraren och kan ange godtagbar 
orsak. Vid den andra ogiltiga frånvaron från ett lektionspass kan den 
studerande tvingas avbryta kursen.

Frånvaro under kursavslutningsvecka
Om den studeranden inte kan delta i ett prov p.g.a. sjukdom eller annat 
vägande skäl ska vårdnadshavaren meddela att du är sjuk via Wilma till 
gruppledaren. Den studeranden har då rätt att delta i det förnyade förhö-
ret. Om den studeranden varit frånvarande från skolan den dagen då det 
förnyade förhöret skrivs, har hen inte rätt att skriva det förnyade förhöret. 

Förseningar
Efter att läraren har startat lektionen har studerande inte rätt att komma 
in till lektionen utan giltig orsak. Giltiga orsaker är t.ex. besök hos stu-
diehandledare, kurator och rektor. 

Frånvaroblankett
Exempel på hur blanketten för anhållan om lov 
för studerande ser ut. Vi hoppas att frånvaro-
blanketten blir elektronisk under hösten.
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När du är sjuk
Vårdnadshavaren meddelar till grupphandledaren att du är sjuk via Wilma. 
Ta reda på vad ni gjort under lektionerna. Be en kamrat om hjälp eller 
diskutera med din lärare, om du inte själv kan läsa ifatt. Se själv till att du 
får alla de uppgifter som eventuellt delats ut under lektionerna.

När du är sjuk vid prov 
Vårdnadshavaren meddelar till gruppledaren via Wilma, ifall du är sjuk 
under en provdag. Skriftligt intyg ges till ämnesläraren då du kommer 
till skolan. 

Förnyat förhör (FF)
Du får delta i FF 

 ¬ om du fått en fyra i kursen 
 ¬ om du varit sjuk under provdagen, varit sjukanmäld och visat skriftligt 

intyg senast samma dag som du anmäler dig till FF. Kom ihåg att 
anmäla dig i tid, vilket är en förutsättning för att det finns ett prov för 
dig. Diskutera alltid med läraren före FF. Anmäl dig till FF på Wilma. 

FF och Höjningstentamen
1. Kom till klassen enbart med provutrustningen, inga väskor alltså. 
2. Datorn är uppvikt så att övervakaren kan kolla insynsskyddet.  
3. Övervakaren kollar MAOL. 
4. I klassrummet är det förbjudet att diskutera med andra än läraren.  
5. Sätt dig och starta din dator.  
6. Övervakaren meddelar vilket nätverk som används, väntar tills alla är 

inloggade och startar därefter provet. 
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Syftet med bedömningen
Syftet med bedömningen är att du får en realistisk bild av dina förutsätt-
ningar och framsteg i enskilda kurser och ämnen. I början av varje kurs får 
du veta bedömningsgrunderna och varje kurs bedöms när den avslutas.

Alla obligatoriska och fördjupade kurser sifferbedöms med siffrorna 
4–10. Tillämpade kurser kan bedömas med siffror men i allmänhet bedöms 
de med bokstavsbeteckningen A (avlagd). De tillämpade kurserna måste 
vara godkända för att räknas in i ditt totala kursantal.

Obedömd kurs
Om du får ett D i en kurs betyder det att kursen är obedömd. Det kan 
bero på att du varit sjuk under provtillfället eller att du har oinlämnade 
prestationer i kursen. Ett D på betyget måste du åtgärda före följande 
FF. I annat fall kan 

 ¬ Obedömnd kurs D kan bli ett B (icke bedömd eller bruten kurs)
 ¬ D kan bli 4
 ¬ D kan bli ett godkänt vitsord som är lägre än det kunde vara

Bruten kurs
Om du får ett B betyder det att kursen är bruten. Det kan bero på att 
du har för många frånvaron, ogjorda arbeten eller har brutit mot våra 
övrenskommelser (bl.a.plagiat och luntning) och då måste kursen tas på 
nytt. Det kan betyda allvarliga problem och din studietid kan förlängas.  

Underkänd kurs 
Om du blir underkänd har du rätt att delta i ett förnyat förhör för att bli 
godkänd i kursen. Om du inte lyckas få godkänt i det förnyade förhöret 
måste du gå om kursen för att få ett godkänt vitsord i den.  

Rätt att höja ett godkänt kursvitsord 
Du kan försöka höja ett godkänt kursvitsord genom att gå om kursen 
eller genom att delta i ett höjningstillfälle. Möjligheten att höja ett god-
känt vitsord erbjuds endast en gång och det bästa vitsordet gäller. Du 
måste alltid kontakta ämnesläraren i förväg om du vill försöka höja ett 
kursvitsord. 

Bedömningen

Höjnings- 
tentamen i  
oktober: kurser 
som avlagts i 
period 5 och 
period 1 

Höjningsten-
tamen i april: 
kurser som 
avlagts i period 
2, 3 och 4
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Självstudier 
Kurser kan i undantagsfall avläggas genom självstudier. Du måste komma 
överens med ämnesläraren innan kursen börjar och självstudierna ska 
helst ske i sådan period där kursen går. Du ska anhålla skriftligt (med vår 
blankett) om att få avlägga en kurs genom självstudier. Varje anhållan 
prövas av ämnesläraren i samråd med rektor. En kurs som avläggs genom 
självstudier måste vara godkänd för att räknas som en kursprestation.

Studerande vid idrottslinjen har möjlighet att tentera kurser som 
sammanfaller med träningar, längre idrottsläger eller tävlingsresor. 

Fullgörande av gymnasiets lärokurs 
När en studerande har avlagt alla sina obligatoriska kurser (47/51), sam-
manlagt minst 75 kurser av vilka minst 10 är fördjupade enligt de regler 
som har relaterats ovan, kan hen få ett avgångsbetyg från gymnasiet. Av 
skolans egna tillämpade kurser kan bara de kurser som den studerande 
har fått godkänt vitsord i räknas till gymnasiets lärokurs. Ingen kurs kan 
avlägsnas i efterhand. 

Alla obligatoriska läroämnen och de valfria språken bedöms med 
siffror. Studiehandledningen bedöms med anteckningen om fullgjord 
prestation. Den studeranden har rätt att anhålla om att endast en fullgjord 
prestation (A) antecknas för gymnastik eller för sådana ämnen där den 
studerandens lärokurs omfattar endast en kurs samt för valfria språk där 
den studerandens lärokurs inte har omfattat flera än två kurser. I annat 
fall ges också en sifferbedömning för de här ämnena. 

Anhållan om ny bedömning och rättelseyrkan 
Om du är missnöjd med bedömningen kontaktar du i första hand äm-
neslärarens som gjort bedömningen. Om du är fortfarande missnöjd kan 
du vända dig till rektorn. En studerande kan hos rektor begära att ett 
beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömningen omprövas. 
Begäran ska göras skriftligt och riktas till rektor En studerande som är 
missnöjd med den nya bedömningen eller med det avgörandet genom 
vilken begäran har avslagits kan begära rättelse i bedömningen hos 
regionförvaltningsverket. 

Fullgörande  
av studierna

133



Avgångsbetyg
Avgångsbetyg från gymnasiet (dimissionsbetyg) får du då

 ¬ du klarat av hela ditt studieprogram (minst 75 gymnasiekurser)
 ¬ du fullgjort kurserna i ditt studieprogram och alla  
dina slutvitsord är godkända

 ¬ slutvitsord i ett ämne ges då 2/3 av kurserna i ämnet är godkända 

Vissa ämnen bedöms endast med en prestationsanteckning (A - avlagd 
kurs) ifall den studerande begär det (senast 4.5 eller 1.11). Detta gäller
 ¬ ämnen som omfattar endast en kurs
 ¬ gymnastik
 ¬ för valfria främmande språk som omfattar  
endast två lärokurser.

Abiturienter som planerar att bli studenter 
 ¬ på hösten ska ha samtliga gymnasiekurser godkända senast 1.11  
(inom period 1)

 ¬ på våren ska ha samtliga gymnasiekurser godkända senast 4.5  
(inom period 4) 
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Studentexamen

135



I korthet
Studentexamen genomgår förändringar, men för tillfället gäller 
följande:

Studentexamen består av fyra obligatoriska prov:
 ¬ provet i modersmål 

samt tre av följande fyra ämnen:
 ¬ provet i det andra inhemska språket A-lång eller B-mellanlång 
 ¬ provet i ett främmande språk A-lång eller C-kort
 ¬ provet i matematik A-lång eller B-kort
 ¬ provet i ett realämne

Utöver de obligatoriska proven kan du delta i  
ett eller flera extra prov 

 ¬ Du kan genomföra din examen så att du avlägger studentexamens-
proven under högst tre examenstillfällen (höst-vår-höst eller vår-
höst-vår)

 ¬ Du har rätt att delta i ett prov när du läst åtminstone de obligatoriska 
kurserna i läroämnet

 ¬ Du anses ha börjat avlägga examen när du första gången anmäler dig 
till ett obligatoriskt eller frivilligt prov i examen

 ¬ Du får studentexamensbetyget när du skrivit och fått godkänt på 
fyra obligatoriska prov och dessutom fått avgångsbetyg från gym-
nasiet

 ¬ Du kan få ett avgångsbetyg från skolan då slutvitsorden i alla ämnen 
i studie programmet är klara. Slutvitsord ges då 2/3 av kurserna i 
ämnet är godkända. 

 ¬ För att bli student under höstens dimission bör kurserna vara av-
klarade senast 1.11. För att bli student under vårens dimission bör 
kurserna vara avklarade senast 4.5.
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Mera information om studentproven i de enskilda  
ämnena får du av ämnesläraren eller på student
examensnämndens hemsida www.ylioppilastutkinto.fi.

Studentexamen hösten 2019
måndag 16 9 främmande språk, kort lärokurs
onsdag 18 9 modersmålet, svenska och finska, läskompetens
fredag 20 9 främmande språk, lång lärokurs
tisdag 24 9 matematik, lång och kort lärokurs
torsdag 26 9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
fredag 27 9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs 
tisdag 1 10 modersmålet, svenska och finska, skrivkompetens
torsdag 3 10 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
  geografi, hälsokunskap

Studentexamen våren 2020
tisdag 10 3 modersmålet, svenska och finska, läskompetens
torsdag 12 3 modersmålet, svenska och finska, skrivkompetens
fredag 13 3 främmande språk, kort lärokurs
måndag 16 3 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
onsdag 18 3 matematik, lång och kort lärokurs
fredag 20 3 främmande språk, lång lärokurs
tisdag 24 3 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
  geografi, hälsokunskap
torsdag 26 3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Datum

Provet börjar kl 9 
och slutar kl 15 
eller om du har 
förlängd tid kl 17 

Du ska vara på 
plats i skolan 
kl 8 
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Anmälan  
till studentexamen
Studentexamen är ett kunskaps- och mognadsprov, vilket innebär att 
man noga ska tänka igenom vilka ämnen man är klar att skriva.

Eventuellt är du beredd att skriva engelska och finska redan efter 
två års studier, om du hunnit ta också de kurser som ger specifik övning 
inför studentexamen. Däremot rekommenderar vi att du i modersmålet, i 
realprovet och matematiken läser flera fördjupade kurser och tillämpade 
kurser för att klara dig så bra som möjligt. Flera av uppgifterna förutsätter 
kunskaper ur de fördjupade kurserna. 

Du skall anmäla dig till studentexamen via Wilma och sedan bekräfta 
din anmälan personligen i kansliet genom att underteckna den av rektor, 
biträdande rektor eller studiehandledare godkända och utskrivna anmä-
lan. Anmälan ska omfatta de ämnen som du vill avlägga vid ifråga varande 
examenstillfälle.  Anmälan är bindande. Ett prov som en examinand har 
anmält sig till men uteblivit från utan synnerligen vägande skäl betraktas 
som underkänt.

Anmälan till vårens studentexamen sker i november och till höstens 
studentexamen i maj.

I din anmälan ska du  
 ¬ avgöra vilka prov du avlägger som obligatoriska och vilka som frivil-
liga 

 ¬ avgöra på vilken nivå du avlägger provet i språk och matematik  
(A = lång lärokurs, mer krävande nivå. B= kort lärokurs, allmän nivå) 

 ¬ i fall du ämnar avlägga din examen etappvis, gör en plan på Wilma 
hur du delar upp din examen. Denna plan är inte bindande, utan kan 
ändras i samband med anmälan till senare prov. 

 ¬ utlåtande om t.ex. dyslexi eller annat som föranleder specialarrang-
emang görs elektroniskt med specialläraren.
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De val du gör (t.ex. obligatoriska och extra prov) kan du inte ändra i efter-
hand.  Nivån på ett prov eller ämnet i realprovet kan du inte heller ändra 
i efterhand. Valet gäller också under följande examensomgångar, om du 
vill höja ett vitsord.  Två tredjedelar av de obligatoriska kurserna i dina 
studentexamensämnen måste vara godkända. Om du skriver på våren 
bör de vara klara senast i period III och om du skriver på hösten senast i 
period V föregående läsår. För att få delta i ett prov i främmande språk, 
korta kursen, måste du ha åtminstone tre kurser godkända.  Rektor kan 
dock besluta att en studerande som t.ex. utomlands skaffat sig tillräckliga 
kunskaper i ett främmande språk har rätt att skriva ett prov i det språket. 
Vid anmälan ska du också meddela om du ger din tillåtelse till att skolan 
kan uppge att du avlagt studentexamen, t.ex. till dagstidningarna. (OBS! 
De vitsord du har fått i examen meddelas inte, endast ditt namn.) 

Avgifter
Examensavgifterna är för tillfället följande (fakturan skickas hem):
Grundavgift  14€
Avgift per prov 28€
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Läkarintyg och  
intyg över läs- och 
skrivsvårigheter
I studentexamen kan läs- och skrivsvårigheter beaktas genom  
specialarrangemang, t.ex.

 ¬ extra tid i skriftliga prov
 ¬ enskilt provrum

Om en examinand lider av läs- och skrivsvårigheter och om examinan-
den eller vårdnadshavaren vill att störningen ska beaktas i student-
examen, måste hen få en utredning över svårigheterna. Studentexa-
mensnämnden graderar LoS-svårigheterna efter en skala i fyra steg: 
ingen störning, lindrig störning, medelsvår störning och svår stör-
ning. Om LoS-svårigheterna bedöms som medelsvåra eller svåra, kan  
examinanden ansöka om specialarrangemang (t.ex. förlängd tid). 

Studentexamensnämnden fattar beslut om specialarrangemang för 
examinander som på grund av sjukdom eller därmed jämförbar orsak är 
förhindrade att genomföra prov på sedvanligt sätt.(t.ex. vid olycksfall, 
akut insjuknande eller andra sjukdomar). Examinanden själv eller vård-
nadshavaren ansöker om specialarrangemang, efter att rektorn hörts 
i saken.

Ett läkarintyg  eller ett annat intyg gäller bara vid ett examenstillfälle. 
Om en examinand med ett sådant intyg senare deltar i examen på nytt, 
ska ett nytt intyg skickas till nämnden för varje examen för sig, om man 
vill att det ska beaktas vid bedömningen.

Lämna in intygen i tid
Intyg över läs- och skrivsvårigheter och en eventuell anhållan om special-
arrangemang ska lämnas in i samband med anmälan till studentexamen. 
Intyg över t.ex. dyslexi görs digitalt. Intygen ska lämnas in senast 23.11 
(inför vårens studentskrivningar) och 23.4 (inför höstens studentskriv-
ningar).
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Sjukdom under  
skrivningsdag
 ¬ Om du blir sjuk under en skrivningsdag och inte tror att du kan skriva 

i salen, ska du kontakta rektorn eller biträdande rektorn så fort som 
möjligt, helst redan dagen före. 

 ¬ Om du kan delta i skrivningen i skolan men behöver särskilda arrang-
emang p.g.a. sjukdom, ska du också kontakta rektor eller biträdande 
rektor på förhand. 

Vid sjukdom måste alltid läkarintyg företes!
Det ska framgå när sjukdomen brutit ut, sjukdomens art o.s.v.
Läkarintyget ger du till rektorn / biträdande rektorn innan skrivningarna 
avslutas.

Studentexamens- 
betyget
På betyget står inskrivet vilka obligatoriska prov och extra prov exami-
nanden avlagt och på vilken nivå samt vitsorden.

Vitsorden och de poängtal de motsvarar

L  laudatur  7
E eximia cum laude approbatur 6
M magna cum laude approbatur 5
C cum laude approbatur 4
B lubenter approbatur 3
A approbatur 2
I improbatur 0

Poängtalen har betydelse då man räknar ut kompensation för ett un-
derkänt prov.
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Att ta om  
ett prov
Från och med hösten 2019 kan hen som utfört studentexamen 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 hen blivit student. Denna förändring gäller alla 
examinander oavsett när de blivit studenter.

Innan du slutfört examen får ett underkänt prov från och med hösten 
2019 tas om tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer direkt på 
det examenstillfälle då provprestationen underkändes.

Bedömningen
Skolans lärare gör en preliminär bedömning av dina provprestationer. 
Censorer vid studentexamensnämnden bedömer dem slutgiltigt. Om 
du har intyg över läs- och skrivsvårigheter, läkarintyg eller något annat 
intyg, behandlas dina prestationer ytterligare av en speciell arbetsgrupp 
efter att ämnescensorerna bedömt proven. Om du i ditt ämne ligger strax 
under en poänggräns kan ditt intyg över läs- och skrivsvårigheter beaktas, 
beroende på hur grava svårigheter du har. En kompensation på några 
poäng kan bli aktuell endast i ett ämne. Om studentexamensnämndens 
bedömning har förändrats väldigt mycket jämförd med lärarens prelimi-
nära bedömning, ska du genast kontakta läraren, som bör kontrollera att 
inga misstag skett. Endast rektor kontaktar studentexamensnämnden 
för att be om kontroll av något poängtal.

Kontrollbedömning
Via din lärare kan du få reda på grunderna för bedömningen av din presta-
tion. Om du är missnöjd med bedömningen, kan du hos nämnden anhålla 
om kontrollbedömning, som kostar 50 €, en summa som betalas tillbaka 
ifall kontrollbedömningen leder till förändrat resultat. Anhållan om kon-
trollbedömning ska göras inom 14 dagar efter det att du personligen har 
haft möjlighet att få veta resultatet av bedömningen. Ansökan och kvitto 
över betald avgift ges till rektor, som skickar den vidare till nämnden.
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Kompensation
En examinand som har fått underkänt i ett obligatoriskt prov kan ändå 
få studentexamensbetyg, där det underkända vitsordet finns med. Detta 
förfarande, som kallas kompensation, kräver examinandens samtycke.

Om du inte vill ha kompensation, ska du skriftligt anmäla om saken 
till rektorn, som skickar anmälan vidare till nämnden. I annat fall fungerar 
den allmänna kompensationen automatiskt. Anmälan ska vara framme 
hos nämnden senast den 15 maj under vårens examen och senast den 
31 oktober under höstens. 

Nämnden tillämpar följande grunder för den allmänna kompensatio-
nen. De underkända prestationerna betecknas i+, i, i- och i=. 

Kompensationspoängen räknas ihop, varvid 
 ¬ 12 kompensationspoäng kompenserar ett underkänt vitsord om 
detta är i+, 

 ¬ 14 poäng kompenserar i, 
 ¬ 16 poäng kompenserar i- och 
 ¬ 18 poäng kompenserar i=. 

Fusk och brott  
mot examensordningen
Om en examinand gör sig skyldig till svikligt förfarande eller annars grovt 
bryter mot ordningen, betraktas alla prov som hen deltar i under ifråga-
varande examen som underkända. Examinanden kan också mista rätten 
att delta i prov vid följande examenstillfälle.

Abiturienten är själv ansvarig för att hen känner till 
bestämmelserna gällande studentexamen.

Mer information hittar du på studentexamensnämn
dens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi
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Studieplanering
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Under läsåret ordnas bland 
annat dessa kurser, resor och 
projekt:

Lägerskolor 
ordnas för nybörjargrupperna i Sjömansro.

Kursen Friluftsliv (Gy 23)
I kursen friluftsliv fördjupar vi oss i att klara 
oss i naturen genom hållbart friluftsliv. Kursen 
innefattar en del teorilektioner samt ett förlängt 
veckoslut i Pyhä-Luosto nationalpark i augusti-
september 2019.

Kursen i utförsåkning (Gy 29)
I kursen i utförsåkning fördjupar vi oss i sla-
lom, snowboard och telemark i svenska fjällen. 
Kursen är ett samarbetsprojekt med Mäkelän-
rinteen lukio ”Märsky” och genomförs under 
våren 2020.

Kurssamarbete och  
laborationer 
med institutionerna för matematik, fysik och 
kemi vid Helsingfors universitet fortsätter.

Samarbete med Arbis  
och de andra svenska  
gymnasierna i regionen
Prepkurser, kurser i språk och ett par andra 
intressanta kurser ordnas i sam arbete med 
Helsingfors Arbis och de andra svenska gym-
nasierna i regionen. Mera information om dessa 
kurser får du av studiehandledarna.

Resor,  
projekt och  
samarbetskurser

Makt och ondska (Hi 38 / Re 38)  
Polen och Tyskland, april–maj 2020
”Makt och ondska 2019” är en ämnesövergri-
pande kurs i samarbete med Tölö gymnasium. 
Kursen börjar i december och avslutas med en 
resa till Polen, Tjeckien och Tyskland i april–maj 
2020. Kursen är avsedd för åk 2.

Norden och vi (Mo 24) 
Island, maj 2020
I kursen Norden och vi fördjupar vi oss i år i Island, 
isländsk historia, litteratur, kultur och språk samt 
dess natur. Kursen är ett samarbete med geogra-
fin och den avslutas med en studieresa till Island 
i maj 2020.

Vandringar i antikens värld  
(Fi 32 / MaA 32)  
Grekland, maj 2020
En tvärvetenskaplig kurs i filosofi, matematik 
och modersmål och litteratur. Kursen avslutas 
med en studiresa till Aten i maj. 

En tvärvetenskaplig kurs i fysik, 
kemi och engelska (Fy 45) 
England, september 2019
En ämnesöverskridande kurs i fysik, kemi och 
engelska. Kursen åker på British Science Fes-
tival i Coventry i september 2019.
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Kursval  
2019–20

1 Avläggs första året

2 Avläggs 2:a året

3 Avläggs 3:e året

1234 Avläggs när som helst

Rekommenderad studiegång och förklarningar till koderna

(20) Ger inte en hel kurs

SH1 Pågår i Åk1 P1, Åk2 P3, Åk3 P4

Min studieplan
År 1: 28 – 35 kurser 

År 2: 28 – 35 kurser 

År 3: 18 – 22 kurser

Alla år sammanlagt

+ 

+ 

+
+

+ 

+ 

+
+

= 

= 

=
=

obligatoriska fördjupade tillämpade sammanlagt

Använd tabellen på högra sidan för att kontinuerligt kunna kartlägga dina 
studie framsteg under läsåret. 

Förhandsval och kursval
Det är i synnerhet viktigt att använda tabellen inför förhandsvalet och 
kurs valet för följande läsår. Då kan du kryssa över de kurser du redan 
avlagt och ringa in dina val av kurser inför följande läsår. Kursvalet sker 
i april.

Studieplan
I talongen nedan kan du fylla i antalet kurser du avlagt för att planera 
hur många kurser du ska välja per år. Kom ihåg att du ska ha åtminstone 
47 eller 51 obligatoriska kurser (beroende på om du läser kort eller lång 
matematik) och dessutom åtminstone 10 fördjupade kurser. 

totalt minst 75 kurser
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Ämne  Obligatoriska Fördjupade Tillämpade
Modersmål och  
litteratur  .  .  .  .  .  MO 1 2 3 4 5 6.   .   .   .   .   .7 8 9 .   .   .   .   .   .   .   .  20 21 22 23 26 27

Finska FINA.   .   .   .   FINA 1 2 3 4 5 6.   .   .   .   .   .7 8.   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Finska FIM .  .  .  .  FIMA 1 2 3 4 5 6.   .   .   .   .   .7 8.   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Engelska A  .  .  .  .  ENA 1 2 3 4 5 6.   .   .   .   .   .7 8.   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Tyska A .  .  .  .  .  .  TYA 1 2 3 4 5 6.   .   .   .   .   .7 8.   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Tyska B2  .  .  .  .  .  TYB2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 2 3 4 5 6 7 8

Tyska B3  .  .  .  .  .  TYB3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 2 3

Franska B2 .  .  .  .  FRB2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 2 3 4 5 6 .  .  .  .  .  20

Franska B3 .  .  .  .  FRB3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 2 3

Spanska B3 .  .  .  .  SPB3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 2 3 4 5 6 7 8 .  .  .  20

Matematik, lång.   .   MAA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 12 13.   .   .   .   .   .  20 25

Matematik, kort .   .   MAB 1 2 3 4 5 6.   .   .   .   .   .7 8.   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Biologi   .  .  .  .  .  .  BI 1 2.   .   .   .   .   .   .   .   .   .3 4 5 .   .   .   .   .   .   .   .  (20)

Geografi.   .   .   .   .   .   GE 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 3 4 .   .   .   .   .   .   .   .  (20)

Fysik  .  .  .  .  .  .  .  FY 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 3 4 5 6 7 .  .  .  .  .  20

Kemi  .  .  .  .  .  .  .  KE 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 3 4 5 .  .  .  .  .  .  .  20

Religion .  .  .  .  .  .  RE 1 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 4 5 6

Livsåskådning.   .   .   LK 1 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 4 5 6

Filosofi .  .  .  .  .  .  FI 1 2

Psykologi .  .  .  .  .  PS 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 3 4 5 .  .  .  .  .  .  .  20 21

Historia .  .  .  .  .  .  HI 1 2 3   .  .  .  .  .  .  .  .4 5 6 .   .   .   .   .   .   .   .  20 25

Samhällslära  .  .  .  SL 1 2 3   .  .  .  .  .  .  .  .4.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Bildkonst .  .  .  .  .  KO 1 2.   .   .   .   .   .   .   .   .   .3 4

Musik .  .  .  .  .  .  .  MU 1 2.   .   .   .   .   .   .   .   .   .3 4

Gymnastik  .  .  .  .  GY 1 2.   .   .   .   .   .   .   .   .   .3 4 5 .   .   .   .   .   .   .   .  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Träningslära.   .   .   .   TL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 22

Individuell träning .  IT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21–36

Hälsokunskap .   .   .   HÄ 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 3.   .   .   .   .   .   .   .   .  20

Studiehandledning  SH 1 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 22 24

Studerandekåren .  EK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 22 23

Trafikkunskap .   .   .   TR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
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MO

ENA

FINA

FIM

MAA

MAB

FY

KE

TYB2

TYB3

FRB2

FRB3

SPB3

GE

BI

SL

HI

FI

RE

LK

PS

GY

TL

SH

HÄ

KO

MU

1,1,1,4,4,7,8,8,9,9,22

1,1,4,4,20,20,20,20,20

1,20,20

1,20,20,20

1,1,1,1,1,6,6,6,10,10,12

6,6

1,1,4

1,3,20

1,4

1

1,6

1,1,7

1,3

1,2,3,5

1,1,3,4,20,20

1,2,3,3,4

2,2

1,2

1

1,1,3

1,2,5,23,27

1,1,1,1,1

1,20

1,2,3,21

1,2

1,1,1,2,2,4,4,6,6,6,6,6,7

1,1,1,2,4,4,4

1,4,5

1,1,1,2,4

2,2,2,7,7,7,13,13

2,2,5,6,7,7

1,2,4,7

1,3

1,7

2

1

1,2,4

1,3,4

1,2,4

1,2,2,3

1,2,2,3,6

1,4

2

1,1,3,5

1,2,3,21,22,27,28

2,2,21

1,2

1,2,3

1,2

2,2,4,5,20,20,20,20,20

2,2,2,2,5,5,5,7

2,6,7

1,2,4,6,7

3,3,3,8,8,8,20,20,32

2,5,5,20,20,20

1,2,5,20

1,1,4

2,8

2

3

2,2

1,20

1,2,20

1,2,2,3,4,20

1,3,5,20

1,2,3,32

1,2,3

1,2,4,20

1, 2,4,4,4,4,28

2,2,2,22

1,3

1,2,22,25,30

1

2,3,3,5,8,9,24

3,3,5,5,6,6,8

2,3,5

2,3,3,5,5

4,4,4,9,9,9

3,3,3,8,8

3,5,6

1,2,4

2,3,5

4

2

3,5

1,2

1,2

1,2,3,4

1,2,4,38

1,1

1,1,2

2

2,21,38

1,2,3,25,29

21

22

1,2

1,2

1

3,3,3,5,5,5,7,8,9,23

3,3,3,6,6,6

3,4,6,8

3,4,6,6,8

5,5,5,11,11

4,4,4,6,6

1,3,6

1,2,5,5

3,6

3

5

3

3,6

1,2

1,2,3,4

3,4

1,2,3,4

1,2,2

1,2

2,4

1,2,5,24

1

1,2

1

Kursordning  
2019–20

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5
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1  PERIOD 13 8 – 4 10 2019
1 ENA01.1 PS01.1 MO01.1 SH01.1 SH01.2 SL01.1 MO04.1 BI02.1 TYB24.1 KE03.1 MO09.1 ENA20.1 MAA12.1

2 KE01.1 MAA01.1 MAA01.2 SPB31.1 LK01.1 RE02.1 MO04.2 ENA04.1 KO02.1 GE03.1 FIM20.1 FINA20.1 ENA20.2

3 MAA01.3 MAA01.4 FY01.1 TYB21.1 SPB31.2 SL01.2 HI02.1 MU02.1 MAA06.1 BI05.1 MO09.2 SL20.1 SL20.2 KO21.1 MO22.1

4 MAA01.5 MO01.2 MO01.3 PS01.2 FY01.2 TYB31.1 MAA06.2 FI02.1 SL03.1 BI03.1 MAA10.1 FIM20.2 ENA20.3 SPB37.1

5 IT21.1 IT26.1 IT31.1 IT36.1 SH01.3 SH01.4 SH01.5 BI01.1 HI03.1 FY04.1 GY03.1 PS03.1 MO07.3 ENA20.4 HÄ20.1

6 FIM01.1 FINA01.1 MU01.1 ENA01.2 RE01.1 FRB21.1 GY02.1 HI03.2 KO03.1 GY05.1 MO08.1 KE20.1 MAB06.1

7 GE01.1 HÄ01.1 KO01.1 HI01.1 GY01.1 MAA06.3 FI02.2 FRB26.1 HI04.1 MAB06.2 MAA10.2 FIM20.3 FINA20.2 ENA20.5 GY27.1

8 GY23.1 FY45.1

2  PERIOD 7 10 – 29 11 2019
1 FIM01.2 FINA01.2 ENA01.3 FI01.1 MAB02.1 TYB21.2 FY02.1 BI02.2 SL01.3 MAA07.1 ENA04.2 PS03.2 SH02.1 SH02.2 MAA12.2

2 BI01.2 MAB02.2 MO02.1 PS01.3 SPB31.3 FIM04.1 HI02.2 FINA05.1 ENA04.3 MO06.1 MAB06.3 FY07.1 HI06.1 MO08.2

3 MAA02.1 ENA02.1 MO01.4 SL02.1 FRB22.1 MU02.2 FIM05.1 KE03.2 BI04.1 MAA13.1 GY21.1 KO04.1 MO06.2

4 MAA02.2 ENA01.4 SL02.2 MO02.2 FRB31.1 HI03.3 SL03.2 ENA04.4 FY04.2 MO06.3 MO07.1 TYB27.1 FI04.1 MAB07.1

5 IT22.1 IT27.1 IT32.1 FIM01.3 MO01.5 MAA02.3 FY01.3 SPB32.1 FINA04.1 MAA07.2 RE02.2 GE03.2 GY27.2

6 ENA01.5 MU01.2 FIM02.1 KE01.2 PS01.4 MO01.6 HI02.3 KO02.2 MO04.3 HÄ02.1 MAA13.2 GE04.1 GY22.1 GY28.1 MO06.4

7 GE01.2 HÄ01.2 KO01.2 HI01.2 GY01.2 MO04.4 GY02.2 MAB05.3 MAA07.3 ENA04.5 SPB34.1 MO06.5 PS05.1 MAB07.2 SL04.1

3  PERIOD 2 12 2019– 5 2 2020
1 KE01.3 MAA03.1 ENA02.2 FI01.2 TYB22.1 FIM04.2 SL01.4 ENA07.1 MAA08.1 MO04.5 KO25.1 SH02.3 SH02.4 SH02.5

2 MO02.4 SL02.3 BI01.3 PS01.5 RE01.2 TYB32.1 FINA06.1 FIM06.1 HI03.4 FY05.1 MAA20.1 MAB20.1 MO20.1 KO30.1

3 MAA03.2 FIM02.3 FY01.4 ENA02.3 GY01.3 FRB23.1 MAB05.1 ENA05.1 FINA07.1 FIM07.1 SL04.2 PS04.1 GY28.2 GE20.1 MAB20.2 
MAB20.3

4 FIM01.4 ENA02.4 SL02.4 MO02.5 SPB32.2 MAA08.2 PS02.1 BI02.3 KE04.1 RE03.1 KO22.1 MAA20.2 MO20.2

5 IT23.1 IT28.1 IT33.1 SPB32.3 FY02.2 FI02.3 GY02.3 MAB05.2 MAA08.3 HÄ03.2 HI05.1 TYB28.1

6 MAA03.3 MU01.3 MAB02.3 FINA02.1 ENA02.5 RE02.3 SL03.3 KO02.3 GY04.1 GY04.2 MO20.3 HI20.1 PS20.1 BI20.1 FY20.1

7 GE01.3 HÄ01.3 KO01.3 HI01.3 KE01.4 ENA05.2 ENA05.3 MO05.1 FI03.1 GY04.3 GY04.4 SL20.3 MO20.4 MO20.5

8 SH22.1 FI32.1 MAA32.1

4  PERIOD 6 2 – 3 4 2020
1 FINA02.2 FIM02.2 MAA04.1 MO02.3 MAB03.1 KO02.4 LK02.1 MO05.2 HÄ02.2 FY06.1 ENA08.1

2 BI01.4 RE01.3 FI01.3 MO03.1 TYB23.1 ENA05.4 FIM05.2 HI04.2 FRB24.1 KE04.2

3 FINA03.1 ENA03.1 RE01.4 KE02.1 SPB33.1 TYB25.1 MO09.3 TL21.1 MAB08.1 MAA09.1

4 MAA04.2 SL02.5 MAB03.2 FRB32.1 FINA05.2 FY03.1 FIM05.3 ENA06.1 PS21.1 MAA09.2 MO08.3

5 IT24.1 IT29.1 IT34.1 FI01.4 FIM03.1 GY02.4 MO03.2 TYB22.2 PS02.2 GE02.1 ENA06.2 MAA09.3

6 MU01.4 KE01.5 ENA03.2 FIM03.2 MAA04.3 MAB03.3 SL01.5 RE02.4 BI02.4 GY03.2 SPB35.1 GY25.1 MO24.1

7 GE01.4 HÄ01.4 KO01.4 HI01.4 GY01.4 ENA05.5 HI02.4 MAB04.1 SL03.4 FY05.2 MAB08.2

8 GY29.1 HI38.1 SH22.1

5  PERIOD 6 4 – 30 5 2020
1 FINA03.2 ENA03.3 ENA03.4 MO03.3 FY03.2 FI02.4 MAB04.3 FIM04.3 BI02.5 HI04.3 TYB26.1 FRB25.1

2 BI01.5 FI01.5 KE01.6 FRB303.1 TYB303.1 RE01.5 MAB04.4 ENA06.3 FIM06.2 FINA06.2 MO07.2 SL04.3

3 MAA05.1 SPB33.2 GE02.2 MO05.3 HI03.5 FINA04.2 KO02.5 RE02.5 KE05.1 MAA11.1 FI02.5

4 FIM03.3 MAA05.2 MO03.4 TYB23.2 MAB04.5 MO05.4 SL03.5 KE05.2 BI03.2 FINA08.1 FIM08.1

5 IT25.1 IT30.1 IT35.1 MO03.5 KE02.2 ENA06.4 MO05.5 MAB06.4 PS04.2 GY24.1 MO08.4 MAA11.2

6 ENA03.5 MAA05.3 FY01.5 MU01.5 HI02.5 GY02.5 FIM06.3 BI04.2 MO09.4 GY05.2

7 GE01.5 HÄ01.5 KO01.5 HI01.5 GY01.5 PS02.3 ENA06.5 MAB06.5 SPB36.1 MO23.1 FY06.2

Om antalet studerande i en undervisningsgrupp är <10, kan den strykas under läsåret.

Kursbricka 2019–20
Kursbrickan kan eventuellt revideras en aning under läsåret.
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Kursöversikt,  
läromedel och  
läroböcker
Helsingfors stad har i år beslutat att 
ge en del läromedel till första årets 
studerande, vilket betyder att vissa 
läromedel i de första kurserna är gratis. 
De studerande i årkurs ett har fått en 
lista över dessa läromedel. 
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MODERSMÅLET

Obligatoriska kurser
MO 1  En värld av texter
MO 2  Språk, kultur och identitet
MO 3  Att analysera och tolka litteratur
MO 4  Text och påverkan
MO 5  Text och kontext
MO 6  Berättelser i samtiden

Fördjupade kurser
MO 7  Fördjupad muntlig kommunikation
MO 8  Fördjupad skrivkompetens 
MO 9  Fördjupad läskompetens

Tillämpade kurser
MO 20  Repetition
MO 21 Språksociologi
MO 22 Kommunikation, massmedier, källkritik
MO 23 Skrivarverkstad
MO 24 Norden och vi
MO 26  Larger than life
MO 27  Journalistik

TSkurser
MO 31 Berättelsen i tiden
MO 36 Brändörundan
MO 41 Människan lämnar spår
MO 42 Larger than life

FINSKA A

Obligatoriska kurser
FINA 1  Vardagsliv, närmiljö och hälsa
FINA 2  Natur och vetenskap
FINA 3  Teknik och konsumtion 
FINA 4 Medierna och samhället
FINA 5 Utbildning och arbetsliv
FINA 6 Finsk kultur och litteratur

Fördjupade kurser
FINA 7 Kommunicera i skrift
FINA 8 Kommunicera i tal

Tillämpade kurser
FINA 20  Repetitionskurs för abiturienter

Meddelas senare

Studentprov 
(e-läromedel)

Chris Silverström: Språkhandboken
(Apparna SAOL och Svensk Ordbok)

Studentprov 
(e-läromedel)

Holmgren Ann-Louise, Åkerholm 
Katrina: Tusen och en text  
(e-läromedel)
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MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA – FIM

Obligatoriska kurser
FIM 1 Vardagsliv, närmiljö och hälsa 
FIM 2 Natur och vetenskap
FIM 3 Teknik och konsumtion
FIM 4 Medierna och samhället
FIM 5 Utbildning och arbetsliv
FIM 6 Finsk kultur och litteratur

Fördjupade kurser
FIM 7 Kommunicera i skrift
FIM 8 Kommunicera i tal

Tillämpade kurser 
FIM 20  Repetitionskurs för abiturienter

FINSKA B1

Obligatoriska kurser
FINB1 1 Vardagsliv, närmiljö och hälsa
FINB1 2 Natur och vetenskap
FINB1 3 Teknik och konsumtion
FINB1 4 Samhälle, kultur och medier
FINB1 5 Utbildning och arbetsliv

Fördjupade kurser
FINB1 6 Kommunicera i tal
FINB1 7 Kommunicera i skrift

Eget material
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ENGELSKA A

Obligatoriska kurser
ENA 1 Engelskan och min värld
ENA 2 Människans sociala nätverk
ENA 3 Kulturella fenomen
ENA 4 Samhället och omvärlden
ENA 5 Vetenskap och framtid
ENA 6 Studier, arbete och ekonomi

Fördjupade kurser
ENA 7 Hållbar livsstil
ENA 8 Muntlig kommunikation och påverkan

Tillämpade kurser
ENA 20  Repetitionskurs 
ENA 21  History and Society Through Fiction and Film

TSkurs
ENA 44 Energi

ENGELSKA B

Fördjupade kurser
ENB1 1 Språket och min värld
ENB1 2 Välbefinnande och mänskliga relationer
ENB1 3 Kultur och medier
ENB1 4 Vår mångskiftande livsmiljö
ENB1 5 Studie- och arbetsliv
ENB1 6 Muntlig kommunikation och påverkan
ENB1 7 Hållbar livsstil

Digitalt material
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TYSKA A

Obligatoriska kurser
TYA 1 Språket och min värld
TYA 2 Människans sociala nätverk
TYA 3 Kulturella fenomen
TYA 4 Samhället och omvärlden
TYA 5 Vetenskap och framtid
TYA 6 Studier, arbete och ekonomi

Fördjupade kurser
TYA 7  Hållbar livsstil
TYA 8  Muntlig kommunikation och påverkan

Tillämpade kurser
TYA 20  Repetitionskurs
TYA 21 Grammatikkurs
TYA 35 Die Welt der Kultur und Wissenschaften

TYSKA B2 (fortsättningskurs)

Fördjupade kurser
TYB2 1 Viktiga frågor i livet och vardagen
TYB2 2 Liv och levnadssätt
TYB2 3 Välbefinnande och omsorg

TYB2 4 Kultur och medier
TYB2 5 Studier, arbete och framtid
TYB2 6 Vår gemensamma jord

TYB2 7  Internationell verksamhet
TYB2 8  Muntlig och skriftlig kommunikation

Tillämpad kurs
TYB2 20 Repetitionskurs
TYB2 21 Grammatikkurs

TYSKA B3 (nybörjarkurs)

Fördjupade kurser
TYB3 1 Vi bekantar oss med varandra och det nya språket
TYB3 2 På resa i världen
TYB3 3 Livet omkring oss
TYB3 4 Liv och levnadssätt
TYB3 5 Välbefinnande och omsorg
TYB3 6 Kultur och medier
TYB3 7 Studier, arbete och framtid
TYB3 8 Vår gemensamma jord

Panorama Deutsch 4–6,  
textbok (svensk uppl.)  

+ övningsbok 6

Schildt & Söderströms:  
ABI tyska

So stimmt es!

Magazin de  
svensk upplaga

+ övningsbok 4

Magazin de 3, gärna digibok 
(svensk uppl.)

Magazin de 4, (svensk uppl.)

Magazin de 5, (svensk uppl.

Se kursböckerna för TYB2 2–6

Honkavaara-Kiiski-Raatikainen-
Schrödes: Genau 1, 2, 3 

Kultalahti-Kultalahti-Lautsila 
m.fl.: Viel Erfolg

Honkavaara-Kiiski-Raatikainen-
Schrödes: Genau 4, 6 

Kultalahti-Kultalahti-Lautsila 
m.fl.: Viel Erfolg

Honkavaara-Kiiski-Raatikainen- 
Schrödes: Genau 7–8 

+ Kultalahti-Kultalahti-Lautsila  
m.fl.:Viel Erfolg

Ingen textbok i kurs 5

So stimmt es!
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FRANSKA B2 (fortsättningskurs)

Fördjupade kurser
FRB2 1 Viktiga frågor i livet och vardagen
FRB2 2 Liv och levnadssätt
FRB2 3 Välbefinnande och omsorg
FRB2 4 Kultur och medier
FRB2 5 Studier, arbete och framtid
FRB2 6  Vår gemensamma jord
FRB2 7 Internationell verksamhet
FRB2 8 Muntlig och skriftlig kommunikation

Tillämpade kurser
FRB2 20 Repetition

FRANSKA B3 (nybörjarkurs)

Fördjupade kurser
FRB3 1 Vi bekantar oss med varandra  

och det nya språket
FRB3 2 På resa i världen
FRB3 3 Livet omkring oss
FRB3 4 Liv och levnadssätt
FRB3 5 Välbefinnande och omsorg
FRB3 6 Kultur och medier
FRB3 7 Studier, arbete och framtid
FRB3 8 Vår gemensamma jord

SPANSKA B3 (nybörjarkurs)

Fördjupade kurser
SPB3 1 Vi bekantar oss med varandra  

och det nya språket
SPB3 2 På resa i världen
SPB3 3 Viktiga frågor i livet och vardagen
SPB3 4 Liv och levnadssätt
SPB3 5 Välbefinnande och omsorg
SPB3 6 Kultur och medier
SPB3 7  Studier, arbete och framtid
SPB3 8 Vår gemensamma jord

MATEMATIK A (lång kurs)

Obligatoriska kurser
MAA 1 Tal och talföljder
MAA 2 Polynomfunktioner och polynomekvationer
MAA 3 Geometri
MAA 4 Vektorer
MAA 5 Analytisk geometri
MAA 6 Derivatan
MAA 7 Trigonometriska funktioner
MAA 8 Rot- och logaritmfunktioner
MAA 9 Integralkalkyl
MAA 10 Sannolikhet och statistik

Génial 2, senaste upplagan 
(beställ i god tid direkt från förlaget)

Nos vemos, textbok och övn.bok 
(beställ i god tid direkt från förlaget)  

J’aime 1

J’aime 2

Génial 3 & 4, senaste upplagan 
(beställ i god tid direkt från förlaget)

Buena idea 2, textbok och övn.bok 
(beställ i god tid direkt från förlaget)  

Abi spanska, (finns på svenska)

I kurserna används Schildts & Söderströms bokserie (nedan) eller Tabletkoulus 
digitala material. Kolla med ämneslärarna. 

MAG 1 - Tal och talföljder

MA 2 Lång - Polynomfunktioner och 
polynomekvationer
MA 3 Lång - Geometri
MA 4 Lång - Vektorer
MA 5 Lång - Analytisk geometri
MA 6 Lång - Derivatan 
MA 7 Lång - Trigonometriska funktioner

MA 9 Lång – Integralkalkyl
MA 10 Lång – Sannolikhet och statistik

MA 8 Lång - Rot-och logaritmfunktioner
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Fördjupade kurser
MAA 11 Talteori och bevis
MAA 12 Algoritmer i matematiken
MAA 13 Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl

Tillämpade kurser
MAA 20  Repetitionskurs
MAA 21  Repetition inför starten
MAA 22  Komplexa tal & rymdgeometri
MAA 23  Matematikens estetik
MAA 24  Matematikens kulturhistoria
MAA 25  Hantering av moderna kalkylatorer
MAA 26 Ekonomisk matematik

TSkurser
MAA 32 Vandringar i antikens värld
MAA 33  Matematikens roll i samspelet  

med övriga naturvetenskaper
MAA 34  Matematiken och fortsatta studier
MAA 35 Die Welt der Kultur und Wissenschaften
MAA 37 Det antika arvet
MAA 43 Statistiska undersökningar

MATEMATIK B (kort kurs)

Obligatoriska kurser
MAB 1 Tal och talföljder
MAB 2 Uttryck och ekvationer
MAB 3 Geometri
MAB 4 Matematiska modeller
MAB 5 Statistik och sannolikhet
MAB 6 Ekonomisk matematik

Fördjupade kurser
MAB 7 Matematisk analys
MAB 8 Statistik och sannolikhet II

Tillämpade kurser
MAB 20  Repetition inför studentskrivningarna 
MAB 21  Repetition inför starten
MAB 22  Statistik och sannolikhetslära II
MAB 21 Repetition inför starten
MAB 22 Matematiska modeller II
MAB 23 Matematikens estetik
MAB 24 Matematikens kulturhistoria
MAB 25 Hantering av moderna kalkylatorer
MAB 26 Matematiska modeller III

TSkurser
MAB 32 Vandringar i antikens värld
MAB 33 Matematikens roll i samspelet  

med övriga naturvetenskaper
MAB 34 Matematiken och fortsatta studier
MAB 43 Statistiska undersökningar

I kurserna används Schildts & Söderströms 
bokserie (nedan) eller Tabletkoulus digitala 
material. Kolla med ämneslärarna.

MA 11 Lång – Talteori och bevis  
Schildts & Söderströms nya bokserie i lång matematik

Häfte som kan köpas på kursen

Schildts: ELLIPS Repetitionsbok

Häfte som kan köpas på kursen

 
MAG 1 Gemensam, Tal och talföljder
MA 2 Kort
MA 3 Kort
MA 4 Kort
MA 5 Kort  

Meddelas senare

Meddelas senare

Följande tillämpade kurser finns i kursutbudet för 
lång matematik men är öppna att väljas av stude-
rande som läser kort matematik:
MAA 23  Matematikens estetik
MAA 24  Matematikens kulturhistoria
MAA 25  Hantering av moderna kalkylatorer
MAA 26  Statistiska undersökningar
MAB 22  Statistik och sannolikhet II
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FYSIK

Obligatorisk kurs
FY 1  Fysiken som naturvetenskap

Fördjupade kurser
FY 2  Värme
FY 3  Elektricitet
FY 4 Kraft och rörelse
FY 5 Periodisk rörelse och vågor
FY 6 Elektromagnetism
FY 7 Materie och strålning

Tillämpade kurser
FY 20  Repetition
FY 21 Astronomi och kosmologi
FY 22 Fysikens kulturhistoria
FY 23 Fysikalisk mätteknik

TSkurser
FY 33 Matematikens roll i samspelet med övriga naturvetenskaper
FY 39 Energi – från atomer till arméer
FY 40 Välmående
FY 45 Ett naturvetenskapligt forskningsprojekt
FY 46 Yrken där naturvetenskaper krävs - vad kan jag bli som stor?

KEMI

Obligatorisk kurs
KE 1  Kemi överallt

Fördjupade kurser
KE 2  Människans kemi och kemin i livsmiljön
KE 3 Reaktioner och energi
KE 4 Material och teknologi
KE 5 Reaktioner och jämvikt

Tillämpade kurser
KE 20  Repetition inför studentskrivningarna
KE 21 Laborationskurs
KE 22 Forskarskola
KE 23 Hälsans och välmåendets kemi

TSkurser
KE 33 Matematikens roll i samspelet med övriga naturvetenskaper
KE 39 Energi – från atomer till arméer
KE 40 Välmående
KE 45 Ett naturvetenskapligt forskningsprojekt
KE 46 Yrken där naturvetenskaper krävs - vad kan jag bli som stor?

Alla FYkurser: 
Otava: MAOLs tabeller,  
ny svensk utgåva 

Alla KEkurser: 
Otava: MAOLs tabeller,  
ny svensk utgåva 

Schildts och Söderströms böcker.

Meddelas senare

Tabletkoulus  
digitala material

Mol 2

Mol 3

Mol 4

Mol 5

Tabletkoulus Kemi 1
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BI 46 Yrken där naturvetenskaper krävs - vad kan jag bli som stor? 

GEOGRAFI

Obligatoriska kurser
GE 1 En värld i förändring 

Fördjupade kurser
GE 2  Den blå planeten
GE 3  En gemensam värld
GE 4  Geomedia – undersök, delta och påverka

Tillämpade kurser
GE 20 Repetition

TSkurser
GE 36 Brändörundan
GE 39 Energi - från atomer till arméer
GE 46 Yrken där naturvetenskaper krävs -  

vad kan jag bli som stor?

RELIGION

Obligatoriska kurser
RE 1  Religion som fenomen – i kristendomens,  

judendomen och islams fotspår 
RE 2 Kristendomen som världsomfattande religion

Fördjupade kurser
RE 3  Religioner och religiösa rörelser i världen 
RE 4  Religion i det finska samhället
RE 5 Religion inom vetenskapen, konsten och populärkulturen
RE 6 Religioner och medier

Tillämpade kurser
RE 20 Repetitionskurs
RE 21 Nyreligiösa rörelser och terrorism

BIOLOGI

Obligatoriska kurser
BI 1  Livet och evolutionen 
BI 2 Ekologi och miljö

Fördjupade kurser
BI 3 Cellen och ärftligheten
BI 4  Människans biologi 
BI 5  Biologins tillämpningar

Tillämpade kurser
BI 20  Repetitonskurs
BI 21 Naturkunskap och ekologisk analys 

TSkurser
BI 39 Energi - från atomer till arméer
BI 40 Välmående
BI 45 Ett naturvetenskapligt forskningsprojekt

Korall 1-5, Otava. Finns även som digiböcker.

ABI Biologi

Finns även som digiböcker

ABI Geografi

Otava: Zenit 1 

Otava: Zenit 3 

Religion som fenomen, Tabletkoulu  

 
Kristendomen som världsomfattande  
religion, Tabletkoulu 

Kontakta läraren 

Religioner och religiösa  
rörelser i världen, Tabletkoulu 

Otava: Zenit 2 

Otava: Zenit 4
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TSkurser
RE 37 Det antika arvet
RE 38 Makt och ondska

ORTODOX TRO

Obligatoriska kurser
RO 1 Religion som fenomen – den ortodoxa läran,  

judendomen och islam
RO 2 Ortodoxin i världen

Fördjupade kurser
RO 3 Religioner och religiösa rörelser i världen
RO 4 Religion i det finska samhället
RO 5 Konsten i den ortodoxa kyrkan och andra religioner
RO 6 Ortodox tro, religioner och medier

LIVSÅSKÅDNING

Obligatoriska kurser
LK 1 Världsåskådning och kritiskt tänkande
LK 2 Människan, identiteten och ett gott liv

Fördjupade kurser
LK 3 Individen och samhället
LK 4 Kulturens inverkan på människans livsåskådning
LK 5 Livsåskådningarnas värld
LK 6 Teknologi, världsåskådningar och mänsklighetens framtid

FILOSOFI

Obligatorisk kurs
FI 1  Introduktion i filosofiskt tänkande
FI 2  Etik 

Fördjupade kurser
FI 3 Samhällsfilosofi
FI 4 Kunskap, vetenskap och verklighet

TSkurser
FI 32 Vandringar i antikens värld 

HISTORIA

Obligatoriska kurser
HI 1 Människan i en föränderlig omvärld
HI 2 Internationella relationer
HI 3 Det självständiga Finlands historia

Fördjupade kurser
HI 4 En europeisk världsbild växer fram
HI 5 Sveriges östra rikshalva blir Finland
HI 6 Globala kulturmöten

Tillämpade kurser
HI 20  Repetitionskurs  
HI 21 Aktualiteter

(Utan läroböcker)

Gullberg, Lindholm:  
Civilisation - världen i förändring

Gullberg, Lindholm:  
Civilisation - världen i förändring

En värld 
- Internationella relationer

Kulturspår

Självständighet 
Finlands nyare historia

Eget material

Eget material

Eget material
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HI 22 Filmen som historisk illustration
HI 23 Projektkurs

TSkurser
HI 31 Berättelsen i tiden
HI 36 Brändörundan
HI 37 Det antika arvet
HI 38 Makt och ondska

SAMHÄLLSLÄRA

Obligatoriska kurser
SL 1  Det finländska samhället
SL 2 Ekonomikunskap
SL 3  Finland, Europa och en värld i förändring

Fördjupade kurser
SL 4 Medborgarens lagkunskap

Tillämpad kurs
SL 20  Repetitionskurs
SL 21 Aktualiteter
SL 22 Företagsamhet
SL 23 Projektkurs
SL 24 Introduktionskurs för nybörjare

TSkurs
SL 43 Statistiska undersökningar

PSYKOLOGI

Obligatorisk kurs
PS 1  Psykisk aktivitet och lärande

Fördjupade kurser
PS 2  Människans utveckling
PS 3  Människan som informationsbehandlare
PS 4  Känslor, psykiskt välbefinnande och mental 

hälsa
PS 5  Människan som individ och social varelse

Tillämpade kurser
PS 20  Repetition 
PS 21 Välmående i fokus

TSkurser
HI 38 Makt och ondska
PS 43 Statistiska undersökningar
PS 46 Yrken där naturvetenskaper krävs - vad kan 

jag bli som stor?

Aktivt medborgarskap

Lindholm, Ahlfors: Ekonomin

Integration,  
läraren meddelar

Lag och rätt 
-medborgarens lagkunskap

Tabletkoulu  
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BILDKONST

Obligatoriska kurser
KO 1  Bilder och kulturer
KO 2  Formgivna och byggda miljöer

Fördjupade kurser
KO 3  Medier och delaktighet
KO 4 Konstens olika världar

Tillämpade kurser
KO 21 Fotografering
KO 22 Filmproduktion
KO 23 Kreativt 3d arbete
KO 24  Projektkurs
KO 25 Teckning och målning
KO 26 Helsingfors muséer, kulturmiljöer och gallerier
KO 27 Filmanalys
KO 30 Gymnasiediplom i konst

TSkurser
KO 31 Berättelsen i tiden
KO 36 Brändörundan

MUSIK

Obligatoriska kurser
MU 1  Musiken och jag
MU 2  Ett flerstämmigt Finland

Fördjupade kurser
MU 3 Fritt fram för musik
MU 4 Musikens budskap och makt

Tillämpade kurser
MU 20–24 Sångstudio
MU 25–29 Musikens verkstad

TSkurser
MU 31 Berättelsen i tiden

GYMNASTIK

Obligatoriska kurser
GY 1  Motion ger energi 
GY 2 En aktiv livsstil

Fördjupade kurser
GY 3 Motion och hälsa
GY 4 Att motionera tillsammans
GY 5  Motion och välbefinnande

Skissbok. Storlek: A4, 
papper minst 100gr
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Tillämpade kurser
GY21 Racketsporter
GY22  Stresshantering
GY23 Friluftsliv
GY24 Annorlunda idrottsgrenar
GY25 Innebandy och isspel
GY26 Simning och andra vattensporter
GY27 Bollsporter
GY28 Abi jumppa
GY29 Kurs i utförsåkning
GY30 Gymnasiediplom i gymnastik
GY40–43 Representation av skolan i idrottstävlingar
GY40–43 Skolrepresentation 
IT 21–38 Individuell träning 

TRÄNINGSLÄRA 

Tillämpade kurser
TL 21  Träningslära 1
TL 22  Träningslära 2

HÄLSOKUNSKAP

Obligatorisk kurs
HÄ 1  Hälsans byggstenar

Fördjupade kurser
HÄ 2 Människan, miljön och hälsan
HÄ 3 Hälsa och forskning

Tillämpad kurs
HÄ 20  Repetitionskurs

TSkurs
HÄ 40 Välmående i fokus

STUDIEHANDLEDNING

Obligatorisk kurs
SH 1  Jag som studerande
SH 2 Fortsatta studier och arbetsliv

Tillämpad kurs
SH 21 Tutorverksamhet
SH 22 Studieteknik I
SH 23 Studieteknik II

TSkurs
SH 46 Yrken där naturvetenskaper krävs  

– vad kan jag bli som stor?

Otava; Lipponen, Mäkelä m.fl.  
Puls: Hälsans byggstenar HÄ 1

Puls: Människan, miljön och människan

Puls: Hälsa och forskning
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STUDERANDEKÅRSVERKSAMHET (EK)

Tillämpad kurs
EK 21-23

TRAFIKKUNSKAP

Tillämpad kurs
TR 21  Trafikkunskap

TEMASTUDIER 

Tvärvetenskapligt tänkande
TS1 Berättelsen i tiden
TS1 Vandringar i antikens värld
TS1 Matematikens roll i samspelet med övriga naturvetenskaper
TS1 Matematiken och fortsatta studier
TS1 Die Welt der Kultur und Wissenschaften
TS1 Brändörundan
TS1 Det antika arvet
TS1 Makt och ondska
TS1 Energi – från atomer till arméer
TS1 Välmående

Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt
TS2 Människan lämnar spår (e-campus)
TS2 Larger than life (e-campus)
TS2 Statistiska undersökningar
TS2 Energi
TS2 Ett naturvetenskapligt forskningsprojekt
TS3 Vardagskompetens
TS3 Yrken där naturvetenskaper krävs  

– vad kan jag bli som stor?

Ämnesövergripande kurser i konststudier

Tillämpade kurser
TV 1 Tvärkonstnärligt musikprojekt
TV 2 Samtidskonst
TV 3 Konst med alla sinnen

Vi erbjuder flera samarbetskurser med Arbis och andra instanster,  
bl.a. italienska, kinesiska, prepkurser, företagsamhet, drama och diplomkurser.

En studerande kan avlägga en temastudiekurs per 
kategori, dvs. TS 1, TS 2 och TS 3. De andra kurserna blir 
tillämpade kurser i olka ämnen.
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Kontakt-
uppgifter
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Lärare  
och personal

Gruppledare
19/I Staffan Nystedt
19/II Camilla Storskrubb-  
 Ruisniemi
19/III Pauli Seppälä
19/IV Eeva-Maija Koskelo
19/V Patrick Ikäheimonen

18/I Jenny Mertanieemi
18/II Sofia Jattu
18/III Lina Nyman
18/IV Sandra Forsell
18/V Patrick Ikäheimonen

17/I Elina Sänkiaho
17/II Sabina Donner
17/III Hélène Nordberg
17/IV Leif Ekrem
17/V Carita Ekholm/Patrick 
Ikäheimonen

16 Harriet Lassus-Utriainen

Donner Sabina HI, SL, GY
Ekholm Carita SH
Ekrem Leif FY, MA
Forsell Sandra MO
Forsman Jonas HI, SL
Grimm-Svahn Tina EN
Gyllenberg Triin KE, MA  
Heikkinen Kalle GY
Ijäs Michaela MU
Ikäheimonen Patrick GY, idrottskoordinator
Jattu Sofia HÄ, BI, GE
Kaslin Sofia RE, PS
Koskelo Eeva-Maija FIM
Lassus-Utriainen Harriet MO, bitr. rektor
Lindroos Solveig KO
Mertaniemi Jenny EN
Mustonen Jari RO
Nordberg Hélène FR, SP
Nygård Susanna MO
Nyholm Mikael SL, rektor
Nyman Lina MO
Nystedt Staffan GE, BI
Salenius Helena RE, PS
Salenius Jan-Anders MA
Sánchez-Markelin Veronica TY*
Seppälä Pauli TY
Storskrubb-Ruisniemi Camilla MA
Sundman Carola HI, SL
Svartström Anders MA
Sänkiaho Elina FINA, FIM
Söderholm Bo-Håkan Speciallärare
Wikström Kim FI, LK
Winell Pia SH

* Tjänstledig under läsåret
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Översta raden: Hélène Nordberg, Sanna Kellokoski*, Triin Gyllenberg, 
Anders Svartström, Kim Wikström, Jonas Forsman, Ilona Nurminen, 
Eeva-Maija Koskelo, Lina Nyman 

Mittersta raden: Staffan Nystedt, Susanne Jalas, Harriet Lassus-
Utriainen, Pia Winell, Jenny Mertaniemi, Kia Tallgren*, Sabina Donner, 
Carola Sundman, Marie-Loiuse von Buxhoeveden

Främsta raden: Elina Sänkiaho, Carita Ekholm, Mikael Nyholm, Pauli 
Seppälä, Sandra Forsell, Tina Grimm- Svahn, Leif Ekrem, Sofia Jattu

* ej längre i tjänst vid Brändö gymnasium

Lärarnas e-postadresser: fornamn.efternamn@edu.hel.fi

Ta kontakt med lärarna via Wilma då du har längre  
ärenden, för att komma överens om en lämplig tidpunkt att träffas. 
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Direktionen
MEDLEM

Christina Lassenius ordf. 

John Liljelund 

Liselotte Labbas-Gahmberg 

Mathias Martin

Miya Serenius   

Eeva-Maija Koskelo lärarrepr. 

Staffan Nystedt lärarrepr. 

Susanne Jalas personalrepr. 

Philip Vitzthum stud.repr.  

Frida Malmström stud.repr.

Mikael Nyholm sekr.

Skolföreningen
Styrelsen för Brändö skolförening r f  
Christina  Lassenius ordförande

Nicholas Berner

Christian Borgström

Anne Hollfast

Kristiina Malmström

Camilla Strandberg-Panelius

Reidar Wasenius

Mikael Nyholm lärarrepresentant

Jan-Anders Salenius lärarrepresentant

Ledningsgruppen
Jonas Forsman

Triin Gyllenberg

Patrick Ikäheinomen

Harriet Lassus-Utriainen

Mikael Nyholm

Elina Sänkiaho

Pia Winell

Brändö skolförening jobbar för att 
främja samarbetet mellan skolan, 
studerandena och deras föräldrar 
samt bidrar till att göra Brändö 
gymnasium till en trivsam och 
inspirerande skolmiljö. Skolfören-
ingen ger ekonomiskt understöd 
för verksamhet som relaterar till 
skolarbetet, t.ex. till stipendier, 
studieresor och annan studerande-
verksamhet. 

PERSONLIG ERSÄTTARE 

Charlotta Niemistö

Tero Wester

Helena Piksilä 

Susanna Grönblom

Pia Lindén

Jan-Anders Salenius

Jonas Forsman

Liisa Kemell

Sebastian Motelay

Christopher Saarinen

   

*Nya studeranderepresentanter väljs i augusti-september
De ovannämnda studeranderepresentanterna (som 
fortsättningsvis går i vår skola) får fortsätta i direktionen, om 
de så önskar. 

19/I
Alex Borgström
Julia Huovinen
Johanna Lindén
Jens Panelius
Nelly Åberg

19/II
Charlie Cedercreutz
Nicole Ehrnrooth
Ellen Hoop
Frida Karle
Mirjam Wadenström

19/III
Axel Bondestam
Aida Gardberg
Marina Grönblom
Arianna Walch

19/IV
Emelie Backman
Lis Fuchs
Aada Haikola
Teddy Lindholm

19/V
Hanne Hilo
Milli Leinonen
Valentin Vainio
Carel von Schoultz

Tutorerna
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Besöksadress Brändö gymnasium
och postadress Ståhlbergsvägen 2 PB 57301
 00570 Helsingfors 00099 Helsingfors stad

Skolans internetadress www.brg.edu.hel.fi

Rektorskansliet 09 3108 2687

Rektor ”Mike” Mikael Nyholm
 mikael.nyholm@hel.fi
 040-673 6244

Biträdande rektor ”Haje” Harriet LassusUtriainen
 harriet.lassus-utriainen@hel.fi
 040-334 6670 

Skolsekreterare Susanne Jalas
Kanslitid: susanne.jalas@hel.fi
kl. 9–11, 11.30–14 09 3108 2693
 (på plats må–to)

Studiehandledare  Pia Winell
  pia.winell@edu.hel.fi 
 040-336 2298 

Idrottskoordinator  Patrick Ikäheimonen
  patrick.ikaheimonen@edu.hel.fi 
 040-334 1693

Speciallärare BoHåkan Söderholm
 050-401 3206

Hälsovårdare Sara Sommardahl
 040-1616 546

Skolkurator ”Titti” MarieLouise von Buxhoeveden
 040-843 5103

Skolpsykolog Gerda Kraemer
 040-670 5590

Köket Sanni Oinonen
 09 3108 2635

Skolvärd Mika Tyrisevä 
 050-320 3910

Städpersonal Ilona Nurminen

Kontaktuppgifter
Läsåret 2019–20

Carita Ekholm
carita.ekholm@edu.hel.fi 
040-336 2311

Camilla Wendell
camilla.wendell@hel.fi
09 3108 2693  
(på plats på tisdagar och fredagar)

tel:0931082687
tel:0406736244
tel:0403346670
tel:0931082693
tel:0403362298
tel:0403341693
tel:0504013206
tel:0401616546
tel:0408435103
tel:0406705590
tel:0931082635
tel:0503203910
tel:0403362311
tel:0931082693


Ståhlbergsvägen 2
00570 Helsingfors
www brg edu hel fi

Brändö gymnasium
Det välmående gymnasiet
delaktighet • ansvar • nyfikenhet • glädje

http://www.brg.edu.hel.fi
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