Förberedande utbildning
efter den grundläggande
utbildningen 2019–2020

Preppa dig för
kommande studier!

Saknar du
studieplats?
Nå då så!
Det finns
massor att
välja på!

Minneslista för
de sökande:
Sök till utbildningen som
börjar i augusti 2019 på
studieinfo.fi/wp/sv/.
Ansökningstid 21.5–23.7.2019.
Du får besked om
ansökningsresultaten under
vecka 32.
Om du senare söker till
yrkesutbildning i den
gemensamma ansökan får
du sex extra poäng för dessa
utbildningar.
Se en presentationsvideo
om utbildningarna på
YouTube

Förberedande utbildning för yrkesutbildning på andra stadiet
(Valma)

Gymnasieförberedande utbildning
för invandrare
(Luva)

Under den förberedande utbildningen får
du färdigheter att söka till en yrkesutbildning på andra stadiet.

Under den gymnasieförberedande utbildningen får du färdigheter att söka till
gymnasium och sedan klara av gymnasiestudierna på det bästa möjliga sättet.

För vem?
För dig som har gått ut grundskolan och
inte vet vad du vill studera – men säkert är
att du vill förbättra dina studiefärdigheter
före studier på andra stadiet. Sök till Valma
via studieinfo. Ditt mål är yrkesutbildning.
För vuxna som vill förbättra sina färdigheter att studera inom yrkesutbildningen, till
exempel invandrare och personer som planerar att byta bransch. Ansökan via fortlöpande ansökan.
Vad?
Enligt en individuell studieplan:
• lär du dig mer om olika yrken och utbildningsområden
• förstärker du dina studiefärdigheter och
vardagliga färdigheter
• förbereder du dig för arbetslivet genom
praktisk arbetslivsorientering
• kan du avlägga yrkesstudier samt tillstånds- och kortutbildningar under utbildningen
• kan förhandsperioden för läroavtal ingå
i din utbildning.
Omfattning
Studierna tar från sex till tolv månader
och omfattar 30–60 kompetenspoäng. Du
kan även börja studera flexibelt mitt under läsåret.

För vem?
För de invandrare och studerande med
ett annat modersmål än finska eller
svenska som har som mål att gå gymnasiet och avlägga studentexamen i framtiden.
Vad?
I studierna ingår studier i finska och engelska som behövs i gymnasiestudier,
samhälls- och kulturkunskap, matematisk-naturvetenskapliga studier samt
förstärkning av studiefärdigheter. Under studierna får du en realistisk uppfattning om gymnasiestudier och kan
avlägga egentliga gymnasiekurser enligt en individuell studieplan. Du kan höja
dina vitsord i de flesta läsämnen på avgångsbetyget från grundskolan.
Omfattning
Studierna tar ett läsår och omfattar
minst 25 kurser. För en del sökande ordnas ett inträdesprov (ett kort test i studiefärdigheter och en intervju) i gymnasiet Vuosaaren lukio måndagen den 29 juli
kl. 10–15. I inträdesprovet kan man också
delta i samband med öppna dörrar-evenemanget i maj. Mer information på skolans webbplats. Du får en separat kallelse om du måste delta i inträdesprovet.

Påbyggnadsundervisning efter den
grundläggande
utbildningen
(Tionde klassen)
På tionde klassen får du färdigheter att
söka till fortsatta studier och kan höja
dina vitsord från grundskolan.
För vem?
För Helsingforsungdomar som gått ut
grundskolan samma eller föregående år.
För dig som vill höja dina vitsord från
grundskolan för att komma in på önskad fortsatt utbildning.
Vad?
Du får möjlighet att precisera dina studieplaner.
Du kan förstärka dina kunskaper och
färdigheter och höja dina vitsord.
Du får stöd för livskompetensen.
Studierna kan omfatta läroämnen i
grundskolan, projektuppgifter, studiebesök och introduktion i arbetslivet.
Påbyggnadsundervisning ordnas i Helsingfors stads grundskolor och vid
yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Omfattning
Studierna tar ett läsår och omfattar
1 100 timmar. Alla sökande intervjuas
med början vecka 32. Då får du också
besked om din studieplats och när undervisningen inleds.

Utbildningar med
Mer information
kontinuerlig ansökan Stöd och handledning i utbildningsvaVerkstäder för unga
Verkstäderna är avsedda för helsingforsare under 29 år. Under en arbetsprövning på i genomsnitt fem månader
får du göra övnings- och beställningsarbeten och utveckla ditt yrkeskunnande.
Verkstäderna är följande: Mediakylpylä,
Metalliverstas, ICT Beginners, textil- och
färgningsgruppen, Woo-Doo-werstas,
Villa Ullas och Kahvila Aleksis. Verkstadsverksamhet ordnas också i samarbete med företag, till exempel med Månsasgården och Kinaborgs servicecentral, Baiks och Musti ja Mirri.
nuortentyopajat.fi
Helsingfors vuxengymnasium
I vuxengymnasiet kan du avlägga gymnasiets hela lärokurs eller grundstadiet,
förbereda dig för studentskrivningar eller studera enskilda ämnen. Studierna är
avgiftsfria för studerande med ett avgångsbetyg från gymnasiet eller grundstadiet och för studerande vid läroanstalter
på andra stadiet i Helsingfors. Avgiften
för ämnesstudier är 25 euro/kurs.
helsinginaikuislukio.fi
Läroavtalsutbildning
Du kan avlägga nästan alla yrkesexamina genom läroavtalsutbildning. Du ska
själv skaffa dig en intressant arbetsplats för läroavtalet.
stadinammattiopisto.fi
Öppna studier vid yrkesinstitutet
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Öppna studier ger dig möjlighet att inleda yrkesstudier flexibelt och lära dig
mångsidigt om olika yrken. Studierna är
kortvariga deltidsstudier.
stadinammattiopisto.fi

len kan du få av studiehandledaren i din
skola, från Navigatorn eller ansökningsbyrån vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Navigatorn
Navigatorn Helsingfors erbjuder ungdomar som saknar arbets- och studieplats
gott om information och stöd för planering av den egna framtiden. Individuell
service utan tidsbokning.
Adress: Fredriksgatan 48 (gatuplan)
Öppettider: Mån–fre 12–17
Sommartid 24.6–11.8 kl. 12–16
Telefon vardagar kl. 9–15
040 704 6818 / 09 310 25861
E-post: ohjaamo@hel.fi
ohjaamo.hel.fi/pa-svenska/
Ansökningsbyrån vid Stadin
ammatti- ja aikuisopisto
Ansökningsbyrån ger dig informaton och
handledning i frågor som gäller sökning
till utbildning och fortlöpande ansökan.
Adress: Hattulavägen 2, 1 vån.
00550 Helsingfors
Öppettider: mån–fre kl. 10–14
Telefon vardagar 09 310 89318 kl 10–14
E-post: hakutoimisto@edu.hel.fi
stadinammattiopisto.fi
Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning
Adress: Töysägatan 2 D,
00510 Helsingfors
Telefon vardagar
kl. 10–12 och 13–15
09 310 86400

Lycka
till med
studierna!

