Studentskrivningarna våren 2022
Kontakta rektor Marina (050-4125427) t.ex. vid plötsliga sjukdomsfall.
Proven skrivs i A-huset, huvudsakligen i festsalen och gymnastiksalen, men i vissa fall också i
några klassrum. För att undvika trängsel anländer ni till vissa skrivningar vid olika tidpunkter,
gruppindelning i alfabetisk ordning enligt efternamnet se sidorna 4 - 5. Anländ punktligt vid
angiven tidpunkt.
Håll avstånd till övriga skribenter, var noga med handhygienen och använd ansiktsmask under hela
den tid du befinner dig i skolan. Du får inte komma till skolan för att delta i ett provtillfälle om du
är sjuk, inte ens med svaga förkylningssymptom, eftersom du då kan smitta ner andra skribenter.
Enligt studentexamensnämndens rekommendationer ber vi att du undviker kontakter utanför skolan
10 dagar före skrivningarna.
Studerande som skriver i festsalen eller rum 36 går direkt till andra våningen vid angiven tidpunkt
och sätter sina kläder i SKS-rummet eller i rum 37. Studerande som skriver i gymnastiksalen eller i
rummet bakom biblioteket sätter sina kläder i biblioteket. Studerande som skriver i rum 31-33 går
direkt till tredje våningen och sätter sina kläder i rum 34.
Meddela rektor på förhand om du väljer att utebli från ett prov.

Provdagar och -tider
Torsdag

10.3

Bootningsövning

Tisdag

15.3

Modersmål läskompetens
S2 svenska

Torsdag

17.3

Korta språk (en, fr, ty, sp)

Fredag

18.3

Modersmål skrivkompetens

Måndag

21.3

Långa språk (en, ty, ry)

Onsdag

23.3

Matematik, lång och kort

Fredag

25.3

Real (re, lk, sl, ke, ge, hk)

Måndag

28.3

Finska, lång och medellång (A och B)

Onsdag

30.3

Real (ps, fi, hi, fy, bi)

Allmänna anvisningar
Skrivningsdagen
Abiturienterna bör infinna sig på plats vid angiven tidpunkt, se sid 5 - 6.
Abiturienterna lämnar sina ytterkläder och väskor på anvisad plats. Också klockor, plånböcker och
mobiltelefoner måste lämnas i förvar. Också avstängda klockor/mobiltelefoner i skrivningssalen räknas som
försök till fusk. Förvaringsutrymmet är låst medan skrivningen pågår.
Abiturienterna får ta med sig mat, dricka, pennor mm. på en bricka. Brickorna finns tillgängliga utanför
skrivningssalen. Vägkost ska vara inslaget i genomskinligt omslag, dricka i flaskor utan etikett samt
pennor mm. löst på brickan, inte i penal. Etiketter och text som inte kan raderas ska täckas över med
ogenomskinligt tape.
Abiturienterna får inte ta med sig papper (koncept, näsdukar, omslag etc.) in i salen.
Separata räknare eller tabellböcker är inte tillåtna.
Kustodianterna visar abiturienterna till sina sittplatser i salen. Abiturienterna ropas upp en åt gången
utgående från sittordningen. Vid behov måste du visa upp ID-kort till kustodianten.

I skrivningssalen
Inget prat får förekomma i salen.
Inga anteckningar får göras innan provet startat, varken på papper eller dator.
På ditt bord finns det klottpapper, näsduk och en minnessticka för bootningen av din dator. Du startar upp
din dator, väljer prov och utför ljudtestet. Kustodianterna delar ut de koder som behövs.
Abiturienten ska inte vända sig om i salen eller göra något annat som kan ge misstanke om fusk.
Klottpapperen ska förses med namn och lämnas in då provet avslutas. Alla anteckningar som är skrivna på
papper räknas som klott och beaktas inte i bedömningen.
Abiturienten anhåller om lov (räcker upp handen) av huvudkustodianten för att besöka toaletten, och väntar
på att huvudkustodianten ger klartecken. Datorskärmen ska släckas och anteckningar på papper ska döljas
innan man lämnar platsen.
Endast kustodianterna får plocka upp föremål från golvet.
Kustodianten får inte förklara provtexten för abiturienten.
Provet får avslutas tidigast kl. 12.00.
Innan du lämnar in ditt prov ska du kontrollera att du har namn på alla papper och att du har besvarat rätt
antal frågor. Kustodianten kontrollerar inte detta.
Då man är klar avslutar man provet. Endast en abiturient åt gången lämnar upp sin minnessticka och sina
papper. Markera och vänta alltså på tecken av huvudkustodianten.

Sjukdom och skäl som försämrar en prestation
Studentexamensnämnden kan på ansökan annullera en anmälan till ett prov på grund av synnerligen vägande
skäl till att utebli från provet. Sjukdom eller karantän är exempel på sådana skäl. För att inte belasta
hälsovården har nämnden i år ett förenklat förfarande och kräver inte läkarintyg som bilaga i ansökan. En
utredning måste ändå bifogas. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av
examen.
Om en examinand har skrivit ett prov och prestationsförmågan i provet har varit nedsatt på grund av sjukdom
eller annat vägande skäl, kan detta beaktas vid bedömningen genom att man beviljas höjning av poängtalet i
ett underkänt prov. I ett sådant fall ska examinanden genom gymnasiets förmedling skicka ett läkarintyg över
sjukdomen till nämnden.
Kontakta rektor för att få råd om förfarandet.

Resultaten i vårens skrivningar
De preliminära resultaten publiceras i Wilma 1 – 2 veckor efter provet. Studentexamensnämnden skickar de
slutliga resultaten till skolan i medlet av maj och studerande får då tillgång till resultaten i Wilma. Dina
prestationer kommer att vara tillgängliga i Min Studieinfo. Närmare instruktioner får du då resultaten
publicerats.
Ifall du inte önskar att skolan eller studentexamensnämnden ska offentliggöra att du blivit student, ska du
skriftligen anhålla om detta. Anhållan ska göras både till skolan och till studentexamensnämnden.

Utrustning och bootning av din dator
Du ska ha med dig följande utrustning, samt strömkabel till din dator då du anländer till provet.
Observera att tillbehör med möjlighet till trådlös användning (t.ex. Bluetooth-utrustning) är
förbjuden.
Du ska också veta hur du du bootar din dator från en sticka. Studentexamensnämndens tekniska
information finns på abitti.fi .

Obligatorisk bootningsövning
Torsdag 10.3
Festsalen

19A
19B
19C
19D
19E
19F
Vuxenlinjen
och ”höjare”

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 16.00

Tidtabell för skrivningarna
Modersmål läskompetens och S2-svenska 15.3
Festsalen
Hyvärinen – Pehkonen
Alla med extra tid

kl. 8.00

Gymnastiksalen
Peitsalo – Ö

kl. 8.15

Tredje våningen
A – Honkonen

kl. 8.15

Smågruppsrum:
Rum 36
A–G
Biblioteket
H–S

kl. 8.30

Enskilt, rum 24

kl. 8.30

Korta språk 17.3
Festsalen

kl. 8.15

Modersmål 18.3
Festsalen
Hyvärinen – Pehkonen
Alla med extra tid

kl. 8.00

Gymnastiksalen
Peitsalo – Ö

kl. 8.15

Tredje våningen
A – Honkonen

kl. 8.15

Smågruppsrum:
Rum 36
A–G
Biblioteket
H–S

kl. 8.30

Enskilt, rum 24

kl. 8.30

Långa språk 21.3
Festsalen
A – Peitsalo
Alla med extra tid

kl. 8.00

Gymnastiksalen
Pellosniemi – Ö

kl. 8.15

Smågruppsrum
Biblioteket

kl. 8.30

Matematik 23.3
Festsalen
A – Katajarinne
Alla med extra tid

kl. 8.00

Gymnastiksalen
Katajisto – Stenhammar

kl. 8.15

Rum 36
Strang – Ö

kl. 8.15

Smågruppsrum
Biblioteket

kl. 8.30

Realprovet (re, lk, sl, ke, ge, hk) 25.3
Festsalen
A–M
Alla med extra tid

kl. 8.00

Gymnastiksalen
N–Ö

kl. 8.15

Smågruppsrum
Rum 36

kl. 8.30

Enskilt
Biblioteket

kl. 8.30

Finska 28.3
Festsalen
Alla

kl. 8.00

Smågruppsrum
Biblioteket

kl. 8.30

Realprovet (ps, fi, hi, fy, bi) 30.3
Festsalen
A–N
Alla med extra tid

kl. 8.00

Gymnastiksalen
O-Ö

kl. 8.15

Smågruppsrum:
Rum 36

kl. 8.30

Enskilt rum, biblioteket

kl. 8.30

