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Linjen för vuxenstudier följer den nationella läroplanen 

för vuxengymnasier. Linjen har, som alla vuxengymnasier, 

kortare läsår än daggymnasierna. Läsåret är indelat i fem 

perioder som inte helt sammanfaller med daggymnasiernas 

perioder. Vuxenlinjens uppgift är att fungera som ett 

alternativ och komplement till traditionella gymnasiestudier. 

Du kan studera vid vuxengymnasiet för att bli student, dvs. 

vara inskriven som studentexamensstuderande, eller avlägga 

enskilda gymnasiekurser, dvs. vara ämnesstuderande. Den 

kursformade undervisningen sker kvällstid kl 17–20 måndagar 

till torsdagar. Du kan påbörja studier endast vid periodstart.

VUXENGYMNASIET
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Inskrivning, anmälan och avgifter
Du kan skriva in dig när som helst under läsårets gång 

genom att fylla i blanketten Anmälan till vuxenstudier på 

skolans hemsida www.tolog.edu.hel.fi. Inom en vecka 

får du användarkoder till bland annat skolans e-post och 

Wilma. All information från skolan till de studerande sker 

via Wilma eller skolans e-post. Inloggning till e-posten 

sker via o365.edu.hel.fi.

 Kom ihåg att anmäla till kansliet om du avbryter stu-

dierna, byter adress eller telefonnummer.

Studentexamensstuderande anhåller om studieplats 

genom en fritt formulerad ansökan riktad till rektor 

eller biträdande rektor. Till ansökan ska bifogas kopia av 

grundskolebetyg och/eller skiljebetyg från daggymna-

sium eller yrkesutbildning. Till vuxengymnasium kan man 

antas om man fyllt 18 år, har avlagt grundskolexamen 

och har förutsättningar för gymnasiestudier. Ansökan 

ska lämnas in senast tre veckor före perioden börjar. 

Studieplanering för hela läsåret görs tillsammans med 

studiehandledaren. Om du vill göra ändringar i studie-

planen ska det alltid ske via studiehandledaren. Som stu-

dentexamensstuderande måste du prestera omkring 15 

godkända kurser per läsår beroende av din studieplan för 

hela studietiden.
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Ämnesstuderande sköter inskrivning och anmälan till 

kurser via hemsidans blankett: Anmälan till vuxen-

studier. Anmälan till kurserna är bindande. För ämnes-

studier i enskilda kurser kan studerande under 18 år också 

antas. Ämnesstudierna kostar 25 € per kurs, dock högst 

125€ per läsår. Studerande på andra stadiet i Helsingfors 

betalar ingen avgift. För övriga studerande och arbets-

lösa gäller halva avgiften efter uppvisande av intyg. 

Kursavgifterna faktureras i slutet av läsåret på basen av 

anmälningar till kurser, oberoende av om man påbörjat 

och avlagt kurserna eller inte. Intyg över avlagd kurs fås 

från kansliet på begäran. Ändringar i anmälan till kurser ska 

göras via e-post till kansliet (tolo.gymnasium@hel.fi).
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Läroplan, kurser och studieplanering

Enligt läroplanen för vuxengymnasier krävs det 44 kurser 

för gymnasieexamen. Av dessa är 34 obligatoriska kurser 

och 10 valbara bland fördjupade eller tillämpade

gymnasiekurser. 

Godkända kurser som är avlagda vid andra gymnasier räk-

nas tillgodo om de ingår i den nationella läroplanen. Kurser 

avlagda på andra stadiets yrkesutbildningar kan räknas till-

godo om kursinnehållet motsvarar gymnasiets kurser. 

En studentexamensstuderande på vuxenlinjen kan delta i 

vissa av daggymnasiets kurser ifall det finns plats. En stu-

derande vid daggymnasiet kan också gå kurser på vuxen-

linjen. Anmälan till en annan linjes kurs sker via studiehand-

ledaren. Förtur ges alltid till ordinarie studerande på  

respektive linje. 
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Perioder och lovdagar
PERIOD 1 28.8–19.10

• Information för nya studerande den 28.8 kl. 17.00  i  
 skolans festsal. Alla studentexamensstuderade   
 bör delta i detta tillfälle. 

PERIOD 2 22.10–5.12

• Periodinformation 22.10 kl. 17.00 i festsalen

• Höstlov: 17–21.10 

PERIOD 3 10.12–7.2

• Periodinformation 10.12 kl 17.00 i festsalen

• Studentdimission hålls den 5.12 kl. 11.00

• Jullov 20.12.2018–6.1.2019

PERIOD 4 11.2 –4.4

• Periodinformation 11.2 kl 17.00 i festsalen

• Sportlov 18–22.2

PERIOD 5 8.4 –1.6

• Periodinformation 8.4 kl 17.00 i festsalen

• Påsklov 18–22.4

• Studentdimission hålls 1.6 2019 kl. 11.00

Att välja kurser

Det årskurslösa vuxengymnasiet använder sig av en s.k. 

positionsläsordning. Det innebär att arbetsveckan är upp-

delad i positioner där kurserna är inplacerade. Tillsammans 
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med studiehandledaren planerar du ditt läsår. Om du änd-

rar dina planer bör du meddela studiehandledaren. På 

sidorna 9 och 10 finns den information du behöver för att 

göra ditt schema.

Att avlägga kurser

Studierna är kursbundna och varje period ska du avlägga de 

kurser som finns i din individuella studieplan. I regel ska du 

vara närvarande på lektionerna. Att delta i en kurs är inte 

bara att inhämta kunskap, utan också om att ställa frågor, 

bidra med argument och delta i diskussioner. Kurserna kan 

ha olika upplägg och i en del kurser går det inte att kom-

pensera frånvaro. 

Kursbedömningen påverkas av frånvaro:

• Frånvaro på tre block eller mer inverkar på   

 kursbedömningen.

• Vid frånvaro på fler än fyra block mister man i regel  

 rätten att fullfölja kursen, vilket leder till en avbruten  

 kurs (B). Detta gäller all frånvaro, också meddelad sjuk 

 dom eller annat hinder för deltagande.

• Förseningar ska undvikas. Tre förseningar motsvarar  

 ett frånvaroblock.

• Om du är sjuk ska det meddelas samma dag till   

 läraren via Wilma. Sjukanmälan ska göras för varje  

 frånvarodag. Längre tids sjukdom meddelas till   

 biträdande rektor.

A
T

T
 A

V
LÄ

G
G

A
 K

U
R

SE
R



8 TÖLÖ GYMNASIUM VUXENLINJEN 2018–19

Studier
Att lära sig att använda dator på ett ändamålsenligt sätt 

är en viktig del av gymnasiestudierna. Alla studerande vid 

Vuxenlinjen förväntas därför ha sin bärbara dator med till 

sko lan varje dag. När du lämnar in ett arbete i elektronisk 

form ska lärarens instruktioner följas noggrant. Ett arbete 

som läm nats in på fel sätt behöver inte beaktas av läraren. 

Kontakta lära ren så fort som möjligt om du har tekniska 

problem.

Utvärdering

Utvärdering av studierna under en kurs sker på olika sätt, 

t.ex. genom kortare eller längre förhör under kursens gång, 

projektarbeten, skriftliga rapporter eller muntliga presenta-

tioner. Är du frånvarande från ett prov eller förhör med gil-

tig orsak, i första hand sjukdom som anmäls till läraren på 

morgonen före provet, har du rätt att skriva provet vid det 

förnyade förhöret som ordnas efter periodens slut. Men 

observera att en fyra i ett prov inte automatiskt leder till 

ST
U

D
IE

R
, U

T
V

Ä
R

D
ER

IN
G

Om du av giltig orsak (t.ex. sjukdom) varit frånvarande vid 

ett provtillfälle kan kursen bedömas med ett D (=delta-

git). Du måste samma dag meddela läraren om orsaken till 

frånvaron. I annat fall mister du rätten att delta i det för–

nyade förhöret som finns efter periodens slut.
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Lektionstider och positioner
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underkänd kurs då olika arbeten under kursen också beak-

tas i kursbedömningen. Lägg också märke till att frånva-

ro och aktivitet under lektionerna beaktas i bedömningen 

även efter ett förnyat förhör. Det förnyade förhöret gäller 

underkända kurser (4) och kurser som bedömts med delta-

git (D). Anmälan till förnyat förhör görs i Wilma.

Självständigt genomförd kurs

Kurstentamen ordnas fem gånger per läsår och gäller 

endast kurser som studentexamensstuderande avlägger 

på egen hand. Du anmäler till den lärare som håller kur-

sen senast tre veckor före tenta men på den avtalsblankett 

som finns på kansliet och på skolans hemsida. Avtalet görs 

upp i samarbete med den lärare man tenterar för. Du kan 

anmäla dig till endast ett ämne per tentamenstillfälle. 
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Kursbrickan läsåret 2018–19

• SH07 är en förberedande kurs inför digitala studentskrivningar i realämnen.  
I period 1 hålls kursen onsdagar kl. 16-17 (1/2 kurs). I period 3 hålls kursen onsdagar 
kl. 16-17 (1/2 kurs).

•  TS01 är en temastudiekurs (ämnesövergripande PS01 och HÄ02) i period 2.

•  MO16 är en skrivkurs för studerande som behöver stöd i modersmålet. I period 
hålls kursen onsdagar kl. 16-17 (1/2 kurs). I period 4 hålls kursen onsdagar  
kl. 16-17 (1/2 kurs).

•  HÄ01 kan avläggas som distanskurs

      

Position 13   FINA04   SPB31  KE03 

Position 14     ENA01 SPB34  MAB04

Position 15   MO01 FINB11   FY02 BI01

Position 16    FINA01     GE02

 Ons. 16-17 SH07

PERIOD 2  22.10–5.12

 Position 13   MO04 FINA02  SPB32  MAG01 TS01

 Position 14   MO02 FINA05   SPB35 FY03

 Position 15    FINB12 ENA05  KE04 BI02 HI01

 Position 16       MAB05 SL01

Ons. 16-17 MO16

PERIOD 3  10.12–7.2

 Position 13    FINB13  SPB33 KE05

 Position 14    FINA06  SPB36 FY04 FI01

 Position 15   MO05  ENA02  MAB06 HI02

 Position 16   MO08  ENA06  FY07

 Ons. 16-17 SH07

PERIOD 4  11.2–4.4

 Position 13       MAB02 PS04 

 Position 14       FY05  RE01 

 Position 15    FINB14 ENA03  KE01 GE01

 Position 16    FINA03    SL03 

 Ons. 16-17 MO16

PERIOD 5  8.4–29.5

 Position 13      ENA04 SPB31 FY01 PS05

 Position 14   MO03    FY06

 Position 15   FINB15   KE02 HI03 

 Position 16      MAB03 SL02

PERIOD 1  28.8–19.10
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Mitt schema
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MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAGP5  

15 13 15

14 16 14 16
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Timfördelning

Timfördelningen visar hur många kurser som finns i res-

pektive läroämne. De obligatoriska kurserna erbjuds varje 

år men inte alla fördjupade kurser.

Språk- och kommunikationsstudier

Modersmål och litteratur 5  1

A-lärokurs 6  2 

B-lärokurs 5  2 

Andra språk   6

Matematik

Gemensam studiehelhet 1

lång lärokurs 9  3  

kort lärokurs 5  2

Naturvetenskapliga ämnen 5  5

Fysik 1–2

Kemi 1–2   

Biologi 1–2  

Geografi 1–2  

Humanistiska-samhällsvetenskapliga ämnen samt religion 

och livsåskådningskunskap 6  7

Religion/livsåskådning 1  

Historia 2  

Samhällslära 2  

Filosofi 1  

Psykologi   2

Temastudier   1

OBLIGATORISKA 
KURSER

RIKSOMFATTANDE
FÖRDJUPADE KURSER

ÄMNESHELHETER/
LÄROÄMNEN

Timfördelningen enligt Läroplan 2016
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Vuxengymnasiets tentamenstillfällen

Vid vuxenlinjens allmänna tentamenstillfällen kan man 

delta i förnyat förhör (frånvaro på grund av sjukdom eller 

annat meddelat förhinder), omtagning av underkänt 

prov samt kurstentamen (beviljad rätt att avlägga kursen 

genom självstudier).

ALLMÄNNA TENTAMENSTILLFÄLLEN 

• Fredag 26.10.2018 17.00–20.00

• Fredag 14.12.2018 17.00–20.00

• Fredag 1.3.2019 17.00–20.00

• Fredag 26.4.2019 17.00–20.00

• Torsdag 6.6.2019 17.00–20.00
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Distansstudier

Om du vill studera i snabbare takt eller har missat någon 

kurs kan du läsa kurser på distans via Vasa Aftonläroverk, 

det enda svenskspråkiga gymnasiet som ger distans- 

kurser. Du ansvarar själv för att sköta kontakterna med 

dina lärare i Vasa. Vid behov kan du skriva prov under 

något tentamenstillfälle. Kontakta då kansliet minst en 

vecka före tentamenstillfället.

Studiestöd och reserabatt

Du får studiestöd också för studier vid vuxengymnasium 

om du samtidigt studerar för yrkesinriktad grundexamen. 

Du ska då delta i minst tio kurser eller två studentskrivning-

ar per termin. Närmare uppgifter fås från FPA. Med samma 

krav på prestationer kan du få reseersättning för dagliga 

skolresor.

• Viveka Eriksson, psykiatrisk sjukskötare
   040-336 01 88 
   anträffbar onsdagar

Studerandevård

Vuxengymnasiets studerande har inte rätt att utnytt-

ja studerandevården. Den gäller endast för minderåriga. 

Vuxenlinjens studerande hänvisas till den offentliga hälso-

vården; dvs. hemkommunens hälsovård. Den psykiatriska 

sjukskötaren för gymnasierna kan kontaktas också av  

vuxenlinjens studerande.
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Ordningsregler

Ordningsreglerna gäller på skolans område och i omedelbar när-

het av skolan och under evenemang som arrangeras av skolan, 

t.ex. lägerskola och studieresor. Reglerna ska trygga arbetsron 

i skolan, de studerandes, lärarnas och personalens rättsskydd 

och skapa förutsättningar för en välfungerande skolmiljö.

 Alla bör uppträda vänligt och hänsynsfullt mot varandra. 

Mobbning får inte förekomma. Skolsamfundets medlemmar 

bör hålla skolans område snyggt och vara aktsamma med sko-

lans och andras egendom. Skada anmäls genast till rektor eller 

grupphandledare. Den skyldiga kan bli tvungen att ersätta ska-

dan. Stöld ska omedelbart anmälas till rektor. En studerande kan 

av rektor eller lärare beordras att städa upp efter sig inne i sko-

lan och på gårdsplanen. Skolan ansvarar inte för de studerandes 

pengar eller värdesaker.

 Tobaksrökning och snusanvändning är förbjuden inom 

hela skolområdet, (tobakslagen 20.8.2010/698 12§). Innehav 

och användning av alkohol narkotika eller andra rusmedel är 

förbjudet.

Tänk på:

• att komma i tid till lektionerna och aldrig vara frånvarande  
 utan giltig orsak.

• att alltid ta med dig de läromedel och den utrustning som   
 undervisningen kräver.

• att telefoner och datorer används på lektioner när det   
 är ändamålsenligt – följ lärarens instruktioner.

• att ge andra arbetsro.
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Utdrag ur gymnasielagen och 
gymnasieförordningen

Lagen (GyL) och förordningen (GyF) är uppdaterade 1.1.2010

• GyL 21§: En studerande har rätt till en trygg studiemiljö.  

• GyL 22§: En studerande har rätt att få undervisning 
  enligt läroplanen samt studiehandledning.

• GyL25§: En studerande ska delta i undervisningen ifall  
 han inte beviljats befrielse från den. En studerande  
 ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda  
 korrekt.

• GyL26§: En studerande som bryter mot ordningen,  
 gör sig skyldig till fusk i studierna eller annars uppför  
 sig olämpligt kan tillrättavisas genom disciplinärt straff.  
 Disciplinära straff är skriftlig varning och avstängning  
 av studeranden från läroanstalten för högst ett år.

• GyL27§: Utbildningsanordnaren ska ge den studerande  
 möjlighet att delta i utvecklandet av utbildningen  
 samt höra dem innan beslut fattas i ärenden som gäller  
 undervisningen eller som annars väsentligt inverkar  
 på de studerandes ställning.
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E-POST & WILMA
Alla lärare nås på adressen 
fornamn.efternamn@edu.hel.fi.
Det går också bra att kontakta 
lärarna via Wilma.

BESÖKSADRESS
Sandelsgatan 3
00260 Helsingfors

POSTADRESS
PB 26301 
00099 Helsingfors stad

WEBBADRESS
www.tolog.edu.hel.fi

Calais-Granö, Cecilia
 biologi, geografi, hälsokunskap

Granroth, Sixten
 religion, filosofi, psykologi

Ham, Katarina
 engelska

Hällsten, Ulf 
 matematik, fysik, kemi

Nugent, Martin
 historia, samhällslära

Nyréen, Eva
 spanska

Sundgren, Eva
  finska

Tigerstedt, Linda
 modersmål och litteratur

LÄRARE

REKTOR

Sjöholm, Marina
 09-310 865 79

 050-412 54 27
 marina.sjoholm@hel.fi

BITRÄDANDE REKTOR

Häggström, Joakim  

 09-310 80434

 040-176 42 68
 joakim.haggstrom@hel.fi

STUDIEHANDLEDARE

Eriksson, Tea
 040-334 91 44
 tea.eriksson@edu.hel.fi

Nystedt, Tom 
 040-159 68 21
 tom.nystedt@edu.hel.fi

KANSLI

Svensson, Jonas   

 09-310 870 56
 jonas.svensson@hel.fi
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