
Brändö gymnasium 
Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors 
studiehandledare Pia Winell och Carita Ekholm    
mobil 040 3362298, pia.winell@edu.hel.fi 
mobil 040 3362311, carita.ekholm@edu.hel.fi 

___________________________________________________________________________ 
 

VALKORT FÖR BRÄNDÖ GYMNASIUM  
 
OBS! BLANKETTEN ÄR FÖR ALLA SOM SÖKER TILL BRÄNDÖ PÅ FÖRSTA PLATS 
 
Vi på Brändö vill göra din skolstart så lätt och smidig som möjligt och därför satsar vi bl.a. på att ettorna får hela 
första årets kursval färdigt schemalagda. Hos oss läser du flera kurser under hela året tillsammans med din egen 
basgrupp. För att kunna planera ett bra schema för dig, vill vi att du fyller i valkortet. Vi vill veta nivån på vissa 
ämnen och dina språkval (se andra sidan). Valen kan du sedan ändra på ifall du under året kommer på andra 
tankar. Vi hjälper dig i planeringen. Under lägerskolan som alla ettor deltar i under de första skolveckorna, går vi 
individuellt igenom din plan.  
 
Skicka ditt valkort till Brändö gymnasium/ Pia Winell (adressen ser du här ovan) under ansökningstiden 
 

 

 

Efternamn  ______________________________________________________________ 

Alla förnamn (sträcka under tilltalsnamnet) __________________________________________________ 

Personbeteckning ______________________________________________________________ 

Adress  ______________________________________________________________ 

Postnummer och postanstalt _____________________________________________________________ 

Telefon hem/mobil ______________________________________________________________ 

E-post  ______________________________________________________________ 

Hemkommun ______________________________________________________________ 

Högstadium  ______________________________________________________________ 

   

Ev.lut  Ortodox    Livsåskådning    Tillhör annat rel. samfund 

 

Vårdnadshavare 1 ______________________________________________________________ 

Adress  ______________________________________________________________ 

Telefon   ______________________________________________________________ 

E-post  ______________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2 ______________________________________________________________ 

Adress  ______________________________________________________________ 

Telefon   ______________________________________________________________ 

E-post  ______________________________________________________________ 

 

 
Hur personuppgifterna används  
Syftet med hanteringen av personuppgifterna är ordnande av gymnasieutbildning. På denna sida hittar du registerbeskrivningar 
för de register som upprätthålls av Helsingfors stad: Helsingfors stads registerbeskrivningar  
(https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet)  



 
VAL AV ÄMNEN   

 
Finska  
A1 (traditionell finska)       
mofi (modersmålsinriktad finska)   

 
Matematik  
kort matematik    
lång matematik     (medeltal i matematik nu _____ ) 
 
Kemi  
kort kemi 
lång kemi 

 
Fysik  
kort fysik    
lång fysik 
 
Åskådningsämne 
religion  
livsåskådning 
 
Långa språk (om du har A-tyska, så kan du också välja A-engelska) 
engelska A  
tyska A 

 
Korta språk  
franska B2 (fortsättning från högstadiet) 
tyska B2  
spanska B2 
 
franska B3 (nybörjarspråk) 
tyska B3  
spanska B3  

 
 

Jag har sökt till idrottslinjen  JA / NEJ 
Min idrottsgren: ______________________________________________________________ 

 
Mina ungefärliga träningstider: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

  
 
 

Plats och datum   __________________ _____ /_____ 20__  
 
 
 
__________________________________  _____________________________ 
Målsmans underskrift           Studerandens underskrift 


