
Påbyggnadsundervisning (åk 10)

Åshöjdens grundskola är den enda svenskspråkiga skolan i Helsingfors som ger
påbyggnadsundervisning inom allmänundervisningen. Skolan tar emot elever från
stadens alla svenskspråkiga högstadieskolor.

Gemensamt för alla studerande inom påbyggnadsundervisningen är behovet av att
få en studieplats på andra stadiet. En studerande, som mår bra psykiskt och tror
på sig själv och sin egen förmåga, kan gå långt i sina studier. Därför satsar vi på
en stabil inlärningsmiljö och på att höja studerandenas självkänsla och
studiemotivation.

Studerandena inom påbyggnadsundervisningen utgör en del av skolans elever.
Därför gäller skolans undervisningsmetoder och kunskaps- och känslomål även
dem.

MÅL
Påbyggnadsundervisningen har som särskilt mål att

· utveckla den ungas förmåga att välja yrke
· förbättra förutsättningarna för fortsatta studier
· främja förmågan att ha kontroll över sitt liv

Vi strävar efter att studerandena inom påbyggnadsundervisningen

· lär sig goda studievanor, förbättrar sin studieteknik och fyller sina
kunskapsluckor

· lär sig samarbeta med varandra och med lärarna
· stärker sin initiativförmåga och sitt studieengagemang
· stärker sin självkänsla för att må bra psykiskt
· mognar till insikt om sig själva, sina egna förutsättningar och begränsningar

Vi önskar att vårdnadshavarna förbinder sig att stöda studerandens studier
genom att

· uppmuntra och stötta den studerande
· följa anteckningarna och informationen i Wilma
· hålla kontakt med skolan
· ställa upp på studerandens lärandesamtal

Studieplan

Varje studerande gör upp en allmän studieplan under ledning av elevhandledaren.
Den innehåller ett studieprogram: de mål eleven ställer upp för sig och en plan
för hur målen skall nås.
Elevhandledaren träffar klassen varje vecka. Elevhandledaren har enskilda samtal
med studerandena bl.a. om studieframgång, trivsel och framtidsplaner. Vid behov
ger specialläraren och kuratorn råd och hjälp.



Klassföreståndaren håller lärandesamtal med varje studerande under studiernas
gång. Vårdnadshavaren deltar.

Betyg

Studerandena i påbyggnadsundervisningen bedöms enligt skolans allmänna
bedömningsprinciper för den grundläggande utbildningen. I frågor som berör
inlärningsprocessen är självbedömning i förhållande till studieplanen speciellt
viktig. Studerandena får antingen ett betyg eller en verbal rapport vid varje
periodbyte och ett avgångsbetyg vid läsårets slut.

Då studeranden söker vidare till studier på andra stadiet beaktas grundskolans
avgångsbetyg (åk 9) och de vitsord studeranden lyckats höja i
påbyggnadsundervisningen.

Uppföljning

Elevhandledaren följer upp var studerandena fortsätter sina studier efter
påbyggnadsundervisningen och kontaktar de studerande, som saknar studieplats
för att ge dem vidare handledning.

Ansökan

Fyll helst i en webbansökan på studieinfo.fi redan i maj, om det finns en risk att
du blir utan studieplats. Fråga din elevhandledare om hjälp vid behov. Resultaten
för den gemensamma antagningen publiceras 13.6 och om du då är i behov av en
plats i påbyggnadsundervisningen, kommer du på antagningsintervju 14.6 kl.
8:30–15, helst tillsammans med en vårdnadshavare. Ingen förhandsbokning av
intervjutider. Om du inte fyllt i en webbansökan men är utan studieplats, kan du
alltid komma på intervju och vi hjälper med att fylla i webbansökan då. Kom ihåg
att ta ditt avgångsbetyg från grundskolan med till intervjun.
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