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Bästa studerande

Jag vill önska dig hjärtligt välkommen till läsåret 2019–2020 i Kyrkslätts gym-
nasium. Som vanligt är det en hel del aktiviteter och arbete framför oss, och jag 
hoppas du är utvilad och entusiastisk inför ditt kommande läsår. Kalendern, 
som du just nu läser, är ett av de viktigaste dokumenten du fått och innehåller 
information om allt du kan tänkas undra över. Delar av den finns också i elek-
troniskt format, på vår hemsida, men det är klokt att ha den med sig varje dag.

Jag rekommenderar att du läser igenom kalendern minst en gång från pärm 
till pärm. Det är en bra idé att göra det oberoende av vilken årskurs du är på. De 
frågor du ställer dig själv som ny studerande hos oss är antagligen helt andra än 
de du grunnar över som abiturient. Glöm inte heller att alla som jobbar i huset 
gärna hjälper till. Ställ hellre en fråga för mycket än en för lite.

Du kommer också regelbundet att få information om aktuella frågor. Det 
är förstås viktigt att du är alert och mottaglig för den infon. Följ med Wilma, 
se till att du tar del av infon på grupphandledningstimmarna och ta gärna en 
regelbunden titt på skolans hemsida. Prata också med varandra om aktuella 
saker i skolan.

Jag hoppas att du minns att det sist och slutligen är för dig själv du planerar 
och följer med din skolgång. De val du fattar på basen av den info du fått ska 
förstås stöda ditt syfte med dina studier. Försök alltså ha en uttalad målsättning 
med dina studier, det hjälper dig att planera dem. Målsättningen kan vara något 
så konkret som en studieplats du vill komma in på efter gymnasiet. Den kan 
också gå ut på att du vill pröva på så många olika saker som möjligt före du fattar 
ett beslut om dina kommande studier. Din studiehandledare kommer att vara 
till stor hjälp med att formulera och förverkliga din målsättning.

Jag ser fram emot ett givande, utmanande och intressant år tillsammans. 
Lycka till i allt du företar dig!
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Rektor Mikael Eriksson
 040 126 9877

Vicerektor Stefan Gustafsson
 050 414 0921

Skolsekreterare Nina Gripenberg
 040 126 9377

Lärarna Lärarrummet
 040 126 9379 

IT-ansvarig Christian Lupander
 040 524 1836

Speciallärare Ulrika Ekstam 
 040 126 9887

Studiehandledare Kjell Forsman
 040 126 9378

Hälsovårdare Nina Carlberg
 040 126 9145

Skolkurator Clary Corander
 050 414 0735

Skolpsykolog  Johanna Aloor 
 040 126 9743

Skolbibliotekarie Paula Roselius
 040 126 9664

Vaktmästare Sirpa Puurunen
 040 568 9924

 Kasper Kemppainen
 040 585 9617

Kvällsvaktmästare 050 310 6910

Kökschef Ing-Mari Lostedt
 040 126 9274

Kontaktuppgifter
Skolans namn  

Kyrkslätts gymnasium

Adress 
Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt 

Fax

09 296 2026

E-post

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Skolkansliets öppethållningstid

Skoldagar kl. 8.00–15.45

Sociala medier

facebook.com/kyrkslattsgymnasium

instagram.com/kyrkslattsgymnasium

Hemsida

www.kyrkslattsgymnasium.com

www.kygy.fi

Hemsidan Facebook

Instagram
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Boström-Vazquez Stina spanska, tyska  040-579 8583

Broas Jessica biologi, geografi 19B 045-883 2173

Forsman Kjell studiehandledning  040-126 9378

Granberg Filip matematik, fysik  040-541 3992

Gustafsson Stefan vicerektor, matematik, kemi  050-414 0921

Holmberg Martin finska 17-3

Ingelin Tanja historia, samhällslära, religion   040-728 6928

Kinnunen Tina psykologi, filosofi, livsåskådning 18-3

Kotakallio Sonja  historia, samhällslära   

Kyllönen Catharina musik

Lento Teemu historia, samhällslära 18-1 050-412 1097

Lupander Christian IT  040-524 1836

Nyman Joakim engelska

Nyqvist Jennie modersmål och litteratur 17-1 050-578 0662

Raunio Janne matematik, fysik 18-2 041-448 3330

Ray Lena engelska, franska 19C 040-539 6434

Svartström Nils-Michael bildkonst

Yliruusi Sandra modersmål och litteratur 19A 040-708 3766

Åberg Marcus gymnastik, hälsokunskap 17-2  040-845 2253

Grupphandledare

Ämne
Telefon

Lärare

Lärarkåren
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Mina personliga läsordningar
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Period 4 
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Intensivvecka
I varje period har vi en intensivvecka, då lektionstiderna avviker från det 
vanliga positionssystemet. Under intensivveckan kan det arrangeras special-
program, som t.ex. seminarier, studiebesök eller längre prov. Det avvikande 
programmet syns också i ditt schema i Wilma. Du får information av dina 
lärare hur dagarna används under intensivveckan.

Praktiska anvisningar för prov

Om du har ett prov under intensivveckan ska du komma ihåg följande. Provet 
börjar kl. 9.30. Vi vill att du är på plats 09:15, så att eventuella arrangemang 
och inställningar med t.ex. provnätverket är avklarade då provet inleds. Vi vill 
inte heller att du lämnar provsalen före kl. 11.10. Du har alltså gott om tid på 
dig för att skriva ditt prov – utnyttja den tiden väl! Kom ihåg att ta med din 
bärbara dator till provet (om det skrivs elektroniskt). Du får bara i undantagsfall 
låna en dator av skolan. Av oss får du prov- och konceptpapper. Däremot vill 
vi att du tar med dig penna, gummi, linjal, och annat du kan tänkas behöva 
under provet.

Vi vill också att du lämnar dina ytterkläder utanför provutrymmet. Lås 
gärna in din mobil i ditt skåp. Om du tar med dig telefonen in i provutrymmet 
ska du lämna upp den till läraren. Du får tillbaka den då du lämnar provsalen.

Terminer och lov

Period 1 8.8–30.9.2019
Period 2 1.10–27.11.2019
Period 3 28.11.2019–4.2.2020
Period 4 5.2–2.4.2020
Period 5 3.4–30.5.2020

Höstlov 12.10–20.10.2019
Jullov 21.12.2019–6.1.2020
Sportlov 15.2–23.2.2020
Påsklov 10.4–13.4.2020
Lovdagar 6.12.2019, 1.5.2020, 
 21.5.2020

Höstterminen  8.8.2019–20.12.2019
Vårterminen  7.1.2020–30.5.2020

Läsåret 2019–2020 omfattar 187 skoldagar 
och är indelat i fem undervisningsperioder 
enligt följande:
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Förnyat förhör (FF)
Förnyat förhör ordnas ca en vecka efter periodens slut. Vid förnyat förhör kan 
du ta om ett prov du blivit underkänd i, eller som du missade eftersom du t.ex. 
var sjuk under provtillfället. Kom ihåg att anmäla dig till ditt förhör via Wilma!
Det är huvudsakligen meningen att du ska ta om dina prov genast efter perioden 
du läste kursen i. Det brukar inte bli så bra om du väntar flera månader med 
att höja dina underkända vitsord. Du hittar mera information om höjning av 
vitsord på sidan 131.

FF-tillfällen

8 oktober kl. 15–18
10 december kl. 15–18
25 februari kl. 15–18
14 april kl. 15–18
4 juni kl. 10–13

Uppsamlingsförhör (UF)
Om du är abiturient har du möjlighet att delta i ett extra förhör i januari. 

UF-tillfällen

14 januari kl. 15–18 (Abi)

Höjningstentamen (HT)
Du kan också försöka höja ett godkänt kursvitsord genom att delta i en höj-
ningstentamen. Om du vill höja ett godkänt vitsord måste du alltid börja med 
att diskutera med din ämneslärare. Därefter kan du anmäla dig via Wilma.

HT–tillfällen

7 januari kl. 15–18 
4 juni kl. 10–13
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IT-omgivningen
Allmänt
Du kommer att jobba mycket digitalt under din gymnasietid. En hel del in-
formation skickas ut via våra elektroniska kanaler, och du ska också lämna 
in många av dina arbetsuppgifter digitalt. Många skolarbeten blir dessutom 
lättare om du och dina kamrater utnyttjar de samarbetsverktyg som vi an-
vänder oss av.

Alla studentprov skrivs digitalt. Du börjar förstås bekanta dig med alla de 
verktyg som används i studentproven i ett tidigt skede.

Vi har som mål att du ska få en bred digital kompetens under din gymna-
sietid. Vi talar inte bara om ditt skolarbete och dina studentprov. Du ska också 
känna dig bekväm i vardagssituationer, då du utnyttjar alla de digitala tjänster 
samhället byggt upp, samt på kommande arbetsplatser. Vi tycker också att 
det är viktigt att du får förutsättningar att delta i och förstå dig på de aktuella 
samhällsfrågorna och -debatterna kring IT-frågor.

Användarnamn och epost
Skolan ger dig ett användarnamn och lösenord till 
domänen edu.kirkkonummi.fi. De här uppgifterna 
kan du använda till praktiskt taget alla tjänster vi 
använder oss av. Det här användarnamnet är också 
den adress som vi använder då vi skickar epost åt 
dig. Vi vill alltså att du granskar den postlådan 
regelbundet, så att du inte går miste om något 
viktigt meddelande.

Inloggningsportalen Edison
Om du använder våra tjänster med en dator är 
det lättast att börja på adressen edison.fi. Det är 
inloggningsportalen kommunens skolor använder. 
När du loggat in där kommer du vidare till så gott 
som alla våra webbtjänster, utan att behöva logga 
in på nytt. På det här sättet undviker du besväret 
med att komma ihåg flera adresser och lösenord. 
Några av länkarna under Edison måste du lägga 
till på egen hand. Du hittar instruktioner för det 
här på vår hemsida.
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Wilma
Wilma är ditt viktigaste verktyg under gymnasietiden. I Wilma 
hittar du bland annat ditt schema och dina kursval, dina presta-
tioner och vår kursbricka. Vi använder också Wilma för att skicka 
meddelanden till dig, både privat och som massutskick. Vi antecknar 
också din frånvaro i Wilma.

Det är mycket viktigt att du regelbundet går in i Wilma för att se 
vad som är aktuellt. Vi utgår ifrån att du kollar dina meddelanden i 
Wilma så gott som dagligen, och att du systematiskt följer med dina 
studieframgångar och din frånvaro.

Vi rekommenderar också att du installerar Wilma-appen på din 
telefon. Du hittar länken till appen på inloggningssidan till Wilma.

Dina föräldrar har också användarnamn till Wilma. Deras 
konton är aktiva tills du blir myndig. Därefter kan du själv, om du 
så önskar, bevilja dem fortsatta rättigheter.

Wilma:
kirkkonummi. 
inschool.fi

MS Office 365
Alla studerande har tillgång till webbversionen 
av MS Office 365. Dessutom kan du ladda ner och 
installera O365 for Business på en valfri dator (men 
högst fem gånger). Officepaketet kan laddas ner då 
du först loggat in i online-versionen av något Offi-
ce-program. Du hittar noggrannare instruktioner 
på vår hemsida.

Efter installationen aktiverar du MS Office 
genom att logga in i programmet med ditt edu.
kirkkonummi.fi-konto

Google Drive och Classroom
Vi jobbar i stor utsträckning i molntjänsten Google 
Drive, och med undervisningsplattformen Google 
Classroom. Du ska använda också de här tjänsterna 
med ditt  edu.kirkkonummi.fi-användarnamn. 

ECDL
Du har också möjlighet att avlägga separata IT-kur-
ser vid Kyrkslätts gymnasium. Vi samarbetar med 
ECDL (European Certification of Digital Literacy), 
ett certifieringsprogram för datakunnande. I 
samband med våra kurser kan du skriva prov 
inom olika kunskapsområden, och sammanfatta 
ditt kunnande i ett internationellt etablerat intyg.
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Abitti och Tikkutehdas
Du skriver många prov i Abitti-miljön, dvs den 
omgivning som också studentproven skrivs i. Du 
inleder alltså de flesta prov med att starta upp din 
dator från en s.k. Abitti-pinne. Du får förstås hjälp 
med hur du ska göra det här med din egen dator.

Du får en egen USB-pinne av skolan, som du ska 
använda för att starta upp din datorn. Håll reda på 
den pinnen, så löper våra provtillfällen snabbt och 
smärtfritt. Pinnen ska uppdateras regelbundet. Det 
ska du göra själv. Vi går ut med information alltid 
då det är dags att uppdatera den. Du kan göra det 
på två olika sätt.

• På vår hemsida hittar du instruktioner för hur 

du uppdaterar pinnen med din egen dator,

• I skolan finns en bärbar dator (Tikkutehdas) 

som snabbt uppdaterar din pinne. Stick in 

pinnen i ett av de uttag som finns bredvid 

apparaten, ungefär fem minuter senare är det 

färdigt!
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Utrustning
Du behöver en bärbar dator under din gymnasietid. Apparaten behöver inte 
vara speciellt avancerad. Huvudsaken är att du kan röra dig obehindrat på nätet 
och utnyttja våra molntjänster, och att du kan använda de viktigaste, allmän-
na verktygsprogrammen. Du ska också kunna starta upp maskinen från en 
USB-sticka, så att du kan komma in i  Abitti-miljön. Vi står naturligtvis gärna 
till tjänst om du behöver hjälp med att välja en dator, eller med inställningar 
och installationer.

Vi förväntar oss att du har din dator med dig så gott som varje skoldag. 
Många av de arbetsuppgifter du ska sköta digitalt är jobbiga att utföra med 
t.ex. en telefon. Det är framför allt jobbigt att skriva längre texter utan ett 
ordentligt tangentbord. Kvaliteten på dina prestationer lider alltså, om du 
inte är väl utrustad.

Skolan har en samling reservdatorer som vi gärna lånar ut, om din egen 
maskin av någon orsak inte fungerar. Då det är intensivvecka måste du infor-
mera oss i förväg om du behöver en reservmaskin. Vi har tyvärr inte möjlighet 
att förse dig med en reservapparat med kort varsel. 

Åtminstone följande saker är bra att komma ihåg då du köper en dator och 
övrig utrustning.

• Datorn ska ha både trådlös nätkontakt och möjlighet att koppla upp sig på 

nätet med kabel.

• Köp inte en alltför liten apparat - det är svårt att jobba med en dator som har 

en väldigt liten skärm.

• Du behöver också ett par hörlurar. Du klarar dig säkert med enkla 

knapphörlurar under din gymnasietid. Då du skriver dina studentprov 

ska du däremot ha ett par goda, heltäckande lurar som kopplas till datorns 

USB-uttag.

• Vi rekommenderar också att du köper en extern mus. Styrplattan som du 

styr musmarkören med är nämligen inte speciellt ergonomisk.

• Varken hörlurarna eller musen får vara trådlösa.

Här kan du läsa 
vad Studentexa-
mensnämndens 
tycker att du ska 
tänka på då du 
skaffar en bärbar 
dator.

https://www.
abitti.fi/sv/anvis-
ningar/anskaff-
ning-av-dator/

Abitti  
anvisningar
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Dina studier  
i gymnasiet
Gymnasiet ger en god grund för fortsatta 
studier, eftersom studierna är väldigt 
allmänbildande. Studierna omfattar både 
teoretiska ansatser till de vetenskapliga 
ämnena och mer praktiskt inriktade 
övningar samt utvecklande av det  
egna tänkandet.
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STUDIESTÖD

När du fyllt 17 har du 
rätt till studiestöd. 
Studiestöd beviljas 
för heltidsstudier, 
vilket betyder att du 
under en termin del-
tar i minst 10 kurser 
eller 2 studentexa-
mensprov. Närmare 
information hittar du 
i FPA:s broschyr.

DATORER

Du behöver en egen 
dator som du tar med 
till skolan. Datorn 
behövs så gott som 
varje dag. Skolan har 
trådlöst internet.

SKOLRESOR

Du bekostar själv 
dina skolresor. 
Studerande under 
18 år som bor inom 
Helsingforsregionens 
trafikområde (HRT) 
får åka med barnbil-
jett. När du fyllt 18 ber 
du om ett intyg från 
kansliet för att få 
studierabatt.

Studerande som bor 
utanför HRT-områ-
det söker resestöd 
från FPA. Vänd dig 
till kansliet för att 
få hjälp med din 
ansökan.

Under din gymnasietid studerar du många olika ämnen, 
och lägger alltså grunden till en bred allmänbildning. 
De ämnen som intresserar dig, och stöder dina fortsatta 

planer, kan du ytterligare fördjupa dig i. Det gör du genom att välja 
flera kurser i de här ämnena.

Gymnasiestudierna ger dig också en bra grund för fortsatta 
studier, t.ex. universitets- eller yrkeshögskolestudier. Efter att ha 
avlagt gymnasiet får du ett avgångsbetyg samt ett student betyg. 
Avgångsbetyget ger en sammanfattning av de kurser du läst i 
gymnasiet, med ett slutvitsord i alla ämnen. Ur studentbetyget 
framkommer det vilka prov som ingått i din studentexamen. 

Ämnena du studerar under din gymnasietid är uppdelade i 
kurser. Du ska avlägga minst 75 kurser under din gymnasietid. 
Ungefär 50 av de här kurserna är obligatoriska. Resten, cirka 25 
kurser (eller mera), kan du alltså välja själv. Du får förstås hjälp av 
studiehandledaren, din grupphandledare och dina ämneslärare 
då du planerar ditt studieprogram. De flesta avslutar sina gym-
nasiestudier inom tre år.  

Du kommer att märka att din frihet i gymnasiet är större än i 
grundskolan. Det innebär också att vi förväntar oss större ansvar 

av dig. Det är viktigt att du deltar aktivt i undervisningen, att 
du gör dina uppgifter inom utsatt tid, och att du kommunicerar 
med skolan t.ex. om något är oklart, om du varit sjukledig, el.dyl.

Dina gymnasiestudier avslutas med studentexamen. De 
kunskaper och färdigheter du utvecklar under åren i gymnasiet 
förbereder dig för både dessa skriftliga prov och för framtiden 
som väntar efter gymnasiet.

SKOLLUNCH

Avgiftsfri skollunch 
serveras i matsalen 
kl. 12.15–12.50 varje 
skoldag. Blankett för 
specialdiet finns i 
kansliet.
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AVGIFTER OCH PANTER

Gymnasiet uppbär en 
engångsavgift på 30€ 
för att täcka material-
kostnader för kalendern, 
provpapper och enstaka 
kopior under kursernas 
gång. Avgiften gäller för 
hela gymnasietiden.

Mot en pant på 10 € kan 
du under studietiden få 
en skåpnyckel till ett 
personligt låsbart skåp. 
Vaktmästaren ger dig 
nyckeln.

Biblioteket uppbär en 
pant på 10 € för lån av 
böcker.

Du får tillbaka de här 
panterna i slutet av din 
skolgång - förutsatt att 
du återlämnar skåp-
nyckeln och böckerna 
du lånat!

Det är möjligt att hyra en 
dator från skolan mot en 
pant på 50€. Kontraktet 
görs för en period i taget.

Övrigt material inhand-
lar du själv. Kostnader 
för eventuella resor eller 
studiebesök står du själv 
för.

När du inleder dina gymnasiestudier får du ett studieprogram för 
första året. Vi rekommenderar också att du planerar ett preliminärt 
studieprogram för hela din studietid. Du kan regelbundet se över ditt 
program, utgående från dina intressen och dina val i studentexamen.

Ditt studieprogram består av obligatoriska, fördjupade och eventuellt 
tillämpade kurser.

• De obligatoriska kurserna och de fördjupade kurserna är ge-

mensamma för alla gymnasier i Finland och utgör grunden för 

studentexamen. 

• De flesta tillämpade kurserna är lokala, och erbjuds alltså bara i 

vårt gymnasium. De här kurserna ger dig extra bredd och djup i 

ämnen du är intresserad av. De är också till nytta i studentskriv-

ningarna, eller inför kommande studier.

Första studieåret
Under ditt första studieår kommer du främst att läsa obligatoriska kur-
ser. Förhoppningsvis får du senast under det här året en uppfattning 
om vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Prata gärna och ofta om dina 
studier med dina studiekompisar, dina lärare, din studiehandledare, 
släkt och vänner! Det hjälper mycket då du gör dina fortsatta val! 

Andra studieåret
Under det andra studieåret avlägger du de flesta obligatoriska kurser 
du har kvar, och fördjupar dig i de ämnen du är intresserad av. Kur-
serna du läser ska förstås gärna motsvara och stöda de studentprov 
du planerar att skriva. De flesta inleder sina studentprov tredje årets 
höst. Det kan finnas möjlighet att inleda studentexamen redan an-
dra årets vår. Det ska i så fall planeras noggrant, tillsammans med 
studiehandledare och ämneslärare. 

Du måste åtminstone ha avlagt de obligatoriska kurserna i ett ämne för 
att få skriva studentprovet. Kom ihåg att studentproven också baserar 
sig på de fördjupade kurserna i ämnet. Vi rekommenderar dessutom 
att du dessutom läser tillämpade kurser i de ämnen du tänker skriva.

Planering av dina studier
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Tredje studieåret
Under ditt sista studieår koncentrerar du dig huvudsakligen på dina 
studentprov, och på att fullborda gymnasiets läroplan. Din studie-
handledare och grupphandledare hjälper dig att kolla att allt är i skick. 
Se till att alla dina obligatoriska kurser kommit med. Välj framför allt 
fördjupade och tillämpade kurser i de ämnen du tänker skriva student-
prov i. Glöm inte prepkurserna!

Du ska vara färdig med ditt studieprogram i period III. Vi rekom-
menderar inte att du avlägger kurser i period IV - det är då du ska 
förbereda dig på dina studentprov.

Ändringar i ditt  
studieprogram
Du kan förstås göra ändringar i ditt studieprogram under din gym-
nasietid. Det är däremot viktigt att du gör det tillsammans med stu-
diehandledaren och ämnesläraren. På så sätt undviker du eventuella 
problem mot slutet av dina studier. Du ska framför allt inte avbryta en 
påbörjad kurs utan att först ha diskuterat både med ämnesläraren och 
studiehandledaren. Ämnesläraren avgör om du kan hoppa av en kurs 
och studiehandledaren avgör om ditt helhetsprogram tål förändringar.

Kursändringar är möjliga förutsatt att de inte gör grupper överstora 
eller så små att de inte kan förverkligas.

Rektorn, studiehandledaren och ämnesläraren stöder och hjälper 
dig att planera och genomföra studieprogrammet. Eventuella ändringar 
måste vara väl motiverade, eftersom skolans planering bygger på de 
val studerande har gjort.

Vi vill att du justerar dina kursval inför en period senast en vecka före 
den börjar.

Du är personligen ansvarig för ditt studieprogram. 
Håll koll på ditt kursantal och att du valt alla obli
gatoriska kurser och minst 10 fördjupade kurser. 

KURSGUIDEN  
OCH LÄROPLANEN

Du hittar en samman-
fattning av alla våra 
kurser i vår kursguide. 
Den är till stor hjälp då 
du planerar ditt studie-
program.

Kursguiden är en förkor-
tad version av läropla-
nen. I den hittar du grun-
den och målsättningen 
för all vår verksamhet.

Vi rekommenderar att 
du avlägger kurserna i 
den följd som är angiven 
i läroplanen och kurs-
guiden.

Du hittar både kursgui-
den och läroplanen på 
vår hemsida.

www.kyrkslattsgymna-
sium.com. 
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Kursbedömning
Då du avslutat en kurs får du ett kursvitsord. 
Kurserna bedöms med siffror eller med bokstäver. 
Tumregeln är att obligatoriska och fördjupade 
kurser ges ett siffervitsord (eller markeras med ett 
O), och tillämpade kurser får ett bokstavsvitsord.

Sifferbedömning:

Vitsorden 5–10 är godkända vitsord. Om du fått 
vitsordet 4 i en kurs är du underkänd. Det finns 
en övre gräns för hur många underkända kurser 
du får ha i ett ämne.

Bokstavsbedömning:

A betyder avlagd/godkänd kurs.
U betyder underkänd kurs
O (=ofullständig) betyder att någon prestation 
saknas. Din lärare har alltså inte kunnat ge dig ett 
vitsord i kursen. Om du inte vet vad som saknas 
ska du genast kontakta din lärare för att få klarhet. 
De prestationer som saknas ska du lämna in senast 
till periodens FF (förnyat förhör). Om du inte gör 
det kan följande hända:

• O:t blir ett godkänt men lägre vitsord

• O:t blir en 4 eller ett U (kursen är underkänd)

• O:t stryks helt och hållet. I dessa fall är du 
tvungen att gå om kursen. 

Det kan också hända att du inte får ett vitsord 
överhuvudtaget i en kurs. Det kan hända om du 
vanskött dig riktigt grundligt i kursen. Exempelvis 
kan du ha

• avbrutit kursen,

• samlat på dig så mycket frånvaro att det inte 
mera går att kompensera,

• lämnat så många uppgifter ogjorda att det inte 
mera går att komplettera.

I de här fallen har du inga andra alternativ än att 
gå om kursen.

Studiestopp

Du kan få studiestopp i ett ämne om du blir un-
derkänd eller obedömd i två obligatoriska kurser 
efter varandra.

Om du fått studiestopp kan du inte fortsätta 
dina studier i ämnet förrän du blivit godkänd i 
någon av de underkända kurserna. I undantagsfall 
kan du få fortsätta dina studier, men det kräver att 
rektor godkänner en skriftlig anhållan.

Omtagning eller höjande av 
vitsord

Underkända vitsord

Om du blivit underkänd i en kurs kan du skriva 
om provet på förnyat förhör. Du har också rätt att 
delta i förnyat förhör om du haft en god orsak till 
att inte kunna delta i kursprovet.
Du får försöka höja ditt underkända vitsord två 
gånger. Det är i allmänhet inte en bra idé att skjuta 
på ditt höjningsförsök. Ju mindre tid det gått se-
dan du deltog i kursen, desto bättre behärskar du 
kursmaterialet. Vi rekommenderar alltså varmt 
att du skriver ditt förhör genast efter perioden du 
studerade kursen i. Om du vill höja vitsordet vid 
ett annat tillfälle måste du alltid först diskutera 
med din ämneslärare.

Om du inte lyckats höja ditt kursvitsord med två 
försök måste du gå om kursen för att få en ny möjlighet 
till godkänt vitsord. 

Godkända vitsord

Om du vill höja ett godkänt kursvitsord kan du gå 
om kursen. Du kan också försöka höja vitsordet 
genom att delta i höjningstentamen i januari eller 
i juni.

Kontakta ämnesläraren före du anmäler dig till en 
höjningstentamen.

Kom ihåg: De tillämpade kurserna bör vara 
godkända för att räknas som en kurs.

131



Följ med din studieframgång 
och dina kursval
Vi rekommenderar varmt att du regelbundet föl-
jer med och upp dina studier. Du har stor hjälp av 
de mångsidiga rapporter och översikter du hittar i 
Wilma. Var noga med att

• du får ett vitsord i alla de kurser du gått

• du kompletterar dina O:n inom utsatt tid

• du höjer dina underkända vitsord

• det totala antalet kurser du valt, och klarat av, 

är minst 75.

Slutförande av gymnasie
studier och avgångsbetyg
I ditt studieprogram ska finnas minst 75 kurser.  
I de här 75 kurserna ska det ingå alla dina obliga

toriska, och minst 10 fördjupade kurser.

Medeltalet av alla kursvitsord i ämnet utgör 
grunden för slutvitsordet i ämnet. Om det finns 
goda skäl kan slutvitsordet också justeras uppåt av 
ämneslärarna. För att få ett slutvitsord i ett ämne 
måste du vara godkänd i minst 2/3 av de obliga-
toriska och fördjupade kurserna som du avlagt.

Om du inte är nöjd med ditt slutvitsord i ett 
ämne, kan du försöka höja det i ett fristående för-
hör. Förhöret ordnas på begäran efter studentpro-
ven, och du ska anmäla dig direkt till ämnesläraren.

Omvandlande av  
siffervitsord till bokstav

I vissa ämnen kan vi skriva ut vitsordet G på 
avgångsbetyget, istället för ditt slutvitsord (som 
förstås måste vara godkänt). Det här gäller

• ämnen som du avlagt endast en kurs i

• korta språk, om du avlagt högst två kurser

• gymnastik, oberoende av hur många kurser 
du avlagt.
Om du inte önskar ett slutvitsord i dessa 

ämnen gör du en anmälan om detta till kansliet. 
Det finns en blankett för det här, som du hittar på 
vår hemsida.

Antal obligatoriska  

och fördjupade  

kurser

Högsta tillåtna  

antal underkända 

kurser
1–2 kurser 0

3–5 kurser 1

6–8 kurser 2

9 eller fler kurser 3

FRISTÅENDE FÖRHÖR

Du kan alltså försöka höja ditt slut-
vitsord i ett ämne efter skrivningar-
na i ett fristående förhör.

Kom överens om tidpunkten och 
tyngdpunkterna med din lärare.

Detta förhör omfattar alla de kurser 
du avlagt i läroämnet.

Ifall du behärskar ämnet bättre än 
vitsordsmedeltalet av de kurser du 
avlagt, kan läraren höja vitsordet på 
avgångsbetyget.
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Modersmål och litteratur

Finska, FINA

Finska, FIM

Engelska

Franska, tyska, spanska B2

Franska, tyska, spanska B3

Matematik, kort

Matematik, lång

Biologi

Geografi

Fysik

Kemi

Religion / Livsåskådning

Filosofi

Psykologi

Historia

 Läsår I Läsår II Läsår III
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IKT MaB eller MaA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

4

4

4

6 10

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

5

5

5

7

6

12

6

3

3

3

3

3

5

6

6

6

6

8 94 5

 7  9

 7

 7

 7

 8

 8

 8

 7

 7

 7

 7

 12 11

 8

 13

 1

 1

4

 6

 2

 2

 3

 3 2

 3

 3

 3

 2 2

 4

 3 3

 4

 4

 4 4

 3 3

 2

 2

 2

 5

 5 5  6

 2

 4

 5  7

 7  9

 3

 3

 4

 4

 3

 3  4

 4

 3 3

 4

 5

 4

 5 5 5

 6 3

 5

6  8

 8 10

 7  8 13

 13

 12

 12 18

 8

 10

 6

 9  9

 9

 9

 9

 7

 7

 7

 9

 6

 4

 4

 6

 8

 14

 9

 9

 11

 6  5  6

 6

 5 5

 5

 15  16 17

 12 12 12

 13

Samhällslära

Musik
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ÄR DU NYFIKEN på hur det skulle vara att starta och bedriva ett 
eget företag? Har du redan egna drömmar om din egen affärsverk-
samhet eller känner på dig att du behöver de här färdigheterna i 
framtiden? Det här är linjen för dig!

Kyrkslätts gymnasiums antagningslinje i företagsamhet ger dig 
färdigheter och kunskaper som behövs i arbetslivet. Du påbörjar 
programmet redan under ditt första studieår. Programmet består 
av gymnasiekurser i olika ämnen, men också gymnasiets egna 
specialkurser i företagande. Vi erbjuder bl.a. kurser i ledarskap, 
internationell ekonomi och företagsekonomi. Under ditt andra 
gymnasieår får du driva ett övningsföretag nationellt eller inter-
nationellt samt delta i olika mässor och tävlingar. Inom linjen har 
du möjlighet att skapa ett nätverk med studerande, företag och 
andra organisationer både i Finland och utomlands.

Vi utvecklar aktivt vårt kontaktnät till företagare i kommunen 
samt till Helsingforsregionens högskolor.

  De kurser som kan 
ingå i ditt studieprogram 
vid företagarlinjen ser 
du i schemat på sidan in-
till. Av schemat framgår 
också tidpunkten då du 
kan avlägga kurserna. 
Kursbeskrivningarna 
hittar du i kursguiden.

Företagarlinjen

134



Så här bygger du upp 
ditt program vid företagarlinjen
Om du studerar på företagarlinjen har du tillgång 
till många olika kurser som stöder ditt entre-
penörskap, liksom dina övriga gymnasiestudier. 
Du har goda möjligheter att påverka hur ditt 
program byggs upp, och vilka kurser som ingår i 
det. Det är klokt att planera ditt kurspaket rätt så 
grundligt genast i början av din gymnasietid. Det 
är naturligtvis möjligt att justera det senare, om 
du av någon orsak tänker om. 

Du ska samla ihop minst 12 kurser från brickan 
av kurser som ingår i företagslinjen.De flesta av de 
här kurserna läser du på årskurs 1 och 2. Sju av de 
här kurserna är obligatoriska, och ska alltså läsas 
av alla på företagarlinjen. De övriga fem får du välja 
fritt, enligt vissa enkla riktlinjer.

ALLA FÖRETAGARE SKA LÄSA  
FÖLJANDE SJU KURSER:

Årskurs I

• Ent 01 Starta företag

• Ent 02 Förhandlingsteknik och  

kommunikation

• Ent 03 UF 24h läger

• IKT 01 ECDL 1

Årskurs II

• Ent 04 Ett år som företagare

• Ent 05 Web-marknadsföring

• MaB6 eller MaA17 Ekonomisk matematik

DU VÄLJER SJÄLV FEM KURSER FRÅN FÖLJANDE 
BRICKA. KURSERNA ÄR GRUPPERADE ENLIGT 
TEMA. DU SKA VÄLJA KURSER FRÅN MINST TRE 
OLIKA GRUPPER.

IKT

• IKT 02 ECDL 2

Samhällsvetenskaper

• Sl 4 Medborgarens lagkunskap

• SL8 Juridiska problem

• HI6 Globala kulturmöten

Företagskurser

• Ent 06 Affärskulturer hemma och borta

• Ent 07 UF lägerhandledare

• Ent 08 En värld av pengar

• Ent 09 Internationell ekonomi

• Ent 10 Ledarskap

• Ent 11 Företagspasset

• Ent 12 UF-företag 2.0 - företaget blir riktigt

Språk

• om du läst minst tre kurser i ett B-språk kan 

exakt tre kurser ingå i ditt företagarpaket

• en språkkurs i muntlig kommunikation (FiM 8, 

FinA 8 eller EnA 8)

Kommunikation 

• MO 7 Muntlig kommunikation

• MO 12 Mediekurs

• KO 3 Medierna och bildernas budskap

• PS 6 Psykologiska fenomen
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SL 2
Ekonomi- 
kunskap

Företagar
paket åk I 
1/3

ENT 1
Starta 
företag

ENT 2
Förhandlings-
teknik

IKT 1
ECDL 1

Företagar
paket åk I 
2/3

ENT 1
Starta 
företag

ENT 2
Förhandlings-
teknik

IKT 1
ECDL 1

ENT 6
Affärs-
kulturer 
hemma och 
borta 
Inklusive 
resa.

ENT 3

Läsår I 

1 2 3 4 5PERIOD

LÄSÅR

UF 24h 
läger

Företagar
paket åk I 
3/3

ENT 1
Starta 
företag

ENT 2
Förhandlings-
teknik

IKT 1
ECDL 1

Tidsplan för företagarlinjen

Ditt schema
Många av företagarkurserna ska du läsa enligt det schema vi 
gjort för dig. Övriga kurser du är intresserad av placerar du in i 
ditt schema enligt utbud och möjlighet. Läs på sidan 135 hur 
du bygger upp ditt studieprogram!

Främmande språk 
franska, tyska, spanska

Fra, Ty, Sp
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Företagar
paket åk II 
1/3

ENT 4
UF-företag

ENT 5
Marknads-
föring

Företagar
paket åk II 
1/3

ENT 4
UF-företag

ENT 5
Marknads-
föring

ENT 7
UF-läger-
handledare

Företagar
paket åk II 
1/3

ENT 4
UF-företag

ENT 5
Marknads-
föring

Läsår II Läsår III

1 12 23 34 5PERIOD

UF 24h 
läger

Tidsplan för företagarlinjen

Businesskurser
I företagarlinjens kurser utnyttjar vi samtliga TAT:s Businesskur-
ser som kursmaterial. Businesskurser är utvecklade i samarbete 
med företag, universitet och organisationer för att skapa sådant 
innehåll som du kommer att behöva i arbetslivet. Läs mera om 
Businesskurser under www.tat.fi/lukiokurssit. 

UF 24h 
läger

Företagspasset Presentation på 
UF24hlägret

Ung företagsamhet – Ett år som företagare

ENT 11

UF

Främmande språk 
franska, tyska, spanska

Fra, Ty, Sp
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Självstudier och tentamen
Du har också möjlighet att avlägga kurser självständigt under din 
gymnasietid. Det här kan vara ett alternativ om du t.ex. tycker 
att du har goda förutsättningar att läsa in kursmaterialet på 
egen hand, eller om du har kurskrockar i ditt schema som inte 
går att åtgärda. Det finns också kurser som enbart erbjuds som 
distanskurser.

Alla kurser lämpar sig inte som självstudier. Du ska alltid 
diskutera med studiehandledaren och ämnesläraren före du börjar 
avlägga kurser självständigt. Du ska också skriftligt lämna in din 
tentanmälan, via ämneslärare till rektor. Gör det här i god tid, så 
att du är säker på att du hinner och har förutsättningar att avlägga 
kursen självständigt.

Om du avlägger en kurs som självstudier ingår det vanligen 
flera olika uppgifter i ditt studiepaket. De här uppgifterna får du av 
din ämneslärare, i samband med att du kommer överens med hen 
om att tenta kursen. Det är mycket viktigt att du gör alla uppgifter 
du fått, och att du håller tidsgränserna. Om så inte sker, kan det 
hända att kursen inte godkänns, eller att du fråntas din tenträtt 
i kommande sammanhang.

Distansgymnasiet GNet
Kyrkslätts gymnasium är aktivt med i gymnasienätverket GNet. 
Det är det största finlandssvenska gymnasiesamarbetet i vilket 
tolv gymnasier erbjuder 1800 studerande en kursbricka med ett 
30-tal distanskurser och virtuella kurser samt gemensamma 
projekt.

Distanskurser är kurser där du utför uppgifter när det pas-
sar dig själv bäst och lämnar in dem enligt lärarens direktiv. I 
kurserna kan också andra element ingå, såsom närstudieträffar, 
chatsessioner, videokonferenser o.s.v.

GNet delar in läsåret i tre terminer. Detta betyder att dis-
tanskurserna avläggs i långsammare takt än vanliga kurser. 
Tanken med den långsammare studietakten är att nätkursernas 
slutdatum inte ska kollidera med den egna skolans provveckor 
samt att nätkurserna ska finnas tillgängliga under ett längre 
tidsperspektiv. Detta för att du ska kunna fördjupa dig ytterligare 
i det aktuella ämnet.

Övriga undervisnings- 
arrangemang

EN KURS kan avläggas 
självständigt bara en 
gång. En underkänd 
självständigt avlagd 
kurs räknas inte till 
godo bland dina presta-
tioner, du kan alltså inte 
få vitsordet 4 i en kurs 
som du tenterar.
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De kurser som erbjuds via GNet är till en stor del nationella 
kurser som ofta lockar få deltagare i den egna skolan, eller skol-
visa kurser som berikar utbudet i olika ämnen. Dessutom finns 
ett digert utbud av fördjupade kurser och ”prepkurser” som hela 
tiden utökas.

Samarbete med  
andra skolor
Kurser vid andra gymnasier/skolor
Under gymnasietiden har du möjlighet att avlägga kurser utanför 
den egna skolan. Det kan handla om enstaka kurser eller hela 
utbytesperioder eller läsår. Läs noga denna information då du 
börjar fundera på att avlägga kurser i en annan skola eller åka på 
en utbytesperiod.

Enstaka kurser eller studiehelheter
Ifall du saknar en enstaka kurs eller har svårt med att pussla 
ihop ditt studieprogram kan du avlägga enstaka kurser vid andra 
gymnasier eller läroanstalter. Det här sker vanligen via GNet, eller 
vid Vasa svenska aftonläroverk eller Tölö gymnasiums vuxenlinje. 
Du ansvarar själv för att anmäla dig till kurserna, men får förstås 
hjälp och stöd av din studiehandledare. För att du ska kunna räkna 
de avlagda kurserna till godo måste vi få ett intyg/betyg över de 
avlagda kurserna.

Utbytesperiod i ett annat gymnasium
Du kan studera en period per läsår i en annan skola och räkna 

kurserna till godo i ditt studieprogram. Kyrkslätts gymnasium är 
med i ett s.k. TOP-program som är ett samarbetsprogram mellan 
gymnasierna och yrkesskolorna i huvudstadsregionen.

Mera info på:
www. 
gnetkurser.
com
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En grundförutsättning för att du ska kunna avlägga studier 
som gäststuderande i ett annat gymnasium eller annan skola är 
att det finns utrymme i undervisningsgrupperna i de kurser du vill 
avlägga. Därutöver kan varje mottagande skola ha egna kriterier 
för mottagande av utbytesstuderande.

Villkoret för att utbytet ska ske är att du antingen i din egen 
skola eller i utbytesskolan avlägger de obligatoriska kurser som 
du planerat för läsåret. Dessutom bör det sammanlagda antalet 
avlagda kurser för läsåret vara tillräckligt (ca 30) och motsvara 
läsårets uppgjorda studieplan. Kontrollera kurserna och överväg 
noga nyttan med utbytet om du löper risk att bli efter i dina stu-
dier. Det finns kanske andra mer lämpliga perioder för utbytet.

Det är viktigt att du börjar planera utbytesperioden i god tid, 
senast 1½ period före den planerade utbytesperioden. När du 
bestämt dig för vilken skola och period du ansöker om att åka på 
utbyte för går du till väga på följande sätt:

1. Leta reda på mottagarskolans kursbricka (kolla skolans 

hemsida eller kontakta mottagarskolans studiehandle-

dare).

2. Kolla om de kurser du skulle gå i ditt hemgymnasium 

erbjuds i mottagarskolan. Ifall de inte erbjuds, skriv ner 

en plan på hur du önskar ändra ditt schema så att du 

får in alla kurser du valt. Kontakta vid behov studie-

handledaren för hjälp. Fyll i blanketten Planering för 

utbytes period (finns på skolans hemsida).

3. Boka in en träff med studiehandledaren för att gå ige-

nom planen. Studiehandledaren kontaktar mottagarsko-

lan och frågar ifall det finns plats på kurserna.

4. Ge planen vidare till din grupphandledare som antingen 

godkänner eller inte godkänner den.
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Universitets och högskolekurser
Det finns många intressanta kurser vid öppna universitetet, som 
du kan räkna till godo i ditt gymnasieprogram. En del av de här 
ingår redan i vår läroplan, som t.ex. IT-kurserna i programmering 
och artificiell intelligens, eller företagarkurserna i internationell 
ekonomi och marknadsföring. Om du hittar andra universi-
tetskurser som du vill avlägga kan de eventuellt också räknas till 
godo. Be din studiehandledare om hjälp!

Utbytestermin(er) utomlands
Studerande som vill studera ett år utomlands kan välja mellan 
att ansöka om stipendium för utbytesprogram (se t.ex. Kultur-
fonden) eller genom att åka på egen bekostnad via diverse fören-
ingar. Eftersom utbytesstudier i regel bekostas av studeranden 
själv lönar det sig att börja planera utbytesåret i samarbete med 
vårdnadshavarna i god tid (minst ett år före utbytet). Att studera 
utomlands ett år innebär i regel att gymnasietiden förlängs med 
ett år. Endast studerande som studerar utomlands enligt den 
finländska läroplanen kan utexamineras på tre år. Kom ihåg att 
lämna in en absentieanmälan till rektor. Det finns en blankett för 
det här på skolans hemsida.

En del av de studier du avlagt under utbytet kan eventuellt 
räknas till godo i ditt studieprogram. Det förutsätter åtminstone 
att du dokumenterar alla studier och kurser du avlagt, och sparar 
material såsom intyg, kursbeskrivningar (inklusive antal under-
visningstimmar), prov, essäer och annat material som hjälper 
oss att avgöra huruvida kursinnehållet motsvarar en finländsk 
gymnasiekurs. Tillgodoräknandet av studier sker i regel via äm-
nesläraren och studeranden ansvarar själv för att lämna in den 
fritt formulerade ansökan.
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Studentexamen består av fyra 
obligatoriska prov:

Provet i modersmål
Samt tre av följande fyra prov:

Provet i det andra inhemska 
språket
Provet i ett främmande 
språk
Provet i matematik
Provet i ett realämne

Minst ett av språkproven eller 
matematik ska avläggas på 
Anivå (lång lärokurs). 

Studentexamen

I KORTHET

Du kan sprida din exa-
men så att du avlägger 
examen under högst tre 
examenstillfällen (höst-vår-
höst eller vår-höst-vår)

Du har rätt att delta i ett 
prov när du läst åtminstone 
de obligatoriska kurserna i 
läroämnet.

Du anses ha börjat avläg-
ga examen när du första 
gången anmäler dig till ett 
obligatoriskt eller extra prov 
i examen.

Du får studentexamens-
betyget när du skrivit och 
blivit godkänt i fyra obliga-
toriska prov, och dessutom 
fått avgångsbetyg från 
gymnasiet.

Du ska lämna in din anmälningsblankett  
personligen till vicerektorn.

Allmänt
Dina gymnasiestudier kulminerar med din studentexamen. Den 
planerar och strukturerar du, så att du får ett betyg som motsvarar 
och påvisar det kunnande du byggt upp under din gymnasietid. 
Studentproven är också viktiga med tanke på fortsatta studier. 
Bekanta dig i god tid med kraven till de utbildningslinjer du är 
intresserad av. Det är förstås viktigt att du är medveten om vilka 
prov som betonas vid antagningen.

Det är bra att vara ambitiös då du planerar dina skrivningar, du 
vill ju få ett så mångsidigt intyg som möjligt. Samtidigt ska du akta 
dig för att bygga upp ett för krävande program, det är viktigt att du 
kan koncentrera dig på de prov du går upp i. Din studiehandledare 
är till stor hjälp under den här processen. Kom också ihåg att du 
inte måste avlägga (eller höja) alla prov under din gymnasietid. 
Det går för det mesta riktigt bra att komplettera eller höja dina 
prov också efter att du blivit student. Det kan vara ett klokt sätt 
att minska pressen under din gymnasietid.

Anmälan till studentprov
Anmälningarna till studentskrivningarna samlas in i november 
(vår-skrivningarna) och maj (höst-skrivningarna). Du matar in 
din anmälning i Wilma, och lämnar därefter in en utskriven och 
undertecknad blankett till kansliet. Din anmälan är bindande. 
Om du anmält dig till ett prov, men uteblivit utan synnerligen vägande 
skäl, betraktas provet som underkänt.

Fakturan över examensavgifterna, d.v.s. grundavgiften och 
avgifterna för de prov du tänker skriva, får du hemskickad efter 
att du anmält dig.

142



Det är viktigt att du tänker på din studentexamen som en 
helhet. Det betyder att du inte bara lämnar in en anmälan till 
nästa examenstillfälle, utan också levererar en översikt av hela 
din plan. I den översikten berättar du

• vilka prov du har skrivit.

• vilka prov du anmäler dig till nästa examenstillfälle.

• vilka prov du planerar att skriva på kommande examenstill-

fällen. Det här är inte en bindande anmälan.

• vilka prov du skriver som obligatoriska, och vilka som extra.

• på vilken nivå du skriver dina språk- och matematikprov  

(A = lång lärokurs, B/C= medellång och kort lärokurs).

Anmäl dig att skriva bara sådana ämnen som du har rätt att 

skriva (d.v.s. du har hunnit avlägga de obligatoriska kurserna i 

ämnet före provdagen)!

Att ta om ett prov
Du får försöka höja vitsordet i ett godkänt prov så många gånger 
du vill. Om du avlagt studentexamen får du också ta om ett under

känt prov så många gånger du vill.
Om du inte ännu slutfört din examen får du ta om ett underkänt 

prov tre gånger, på de tre examenstillfällen som följer direkt på det 
examenstillfälle då provet underkändes. Om du inte lyckas avlägga 
din examen inom fastställd tid, måste du ta om hela din examen.

Kom ihåg att förbereda dig väl inför varje prov du deltar i. Det är 
inte speciellt vanligt att skribenter som försöker höja ett godkänt 
prov lyckas. Det beror naturligtvis huvudsakligen på att de inte 
satsat tillräckligt mycket på att utveckla sina kunskaper.

Skrivningarna hösten 2020: 
den sista anmälningsdagen är  

25 maj 

Skrivningarna våren 2020: 
den sista anmälningsdagen är  

27 november 
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Datum för proven
Studentexamen hösten 2019
mån 16.9 främmande språk, kort lärokurs,  

 engelska, franska, spanska, tyska

ons 18.9 modersmålet, provet i läskompetens

fre 20.9 främmande språk, lång lärokurs

tis 24.9 matematik, lång och kort lärokurs

tors 26.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

fre 27.9 det andra inhemska språket,  

 lång och medellång lärokurs

tis 1.10 modersmålet, provet i skrivkompetens

tor 3.10 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära,  

 kemi, geografi, hälsokunskap

Studentexamen våren 2020
tis 10.3 modersmålet, provet i läskompetens

tor 12.3 modersmålet, provet i skrivkompetens

fre 13.3 främmande språk, kort lärokurs,  

 engelska, franska, spanska, tyska

mån 16.3 det andra inhemska språket,  

 lång och medellång lärokurs

ons 18.3 matematik, lång och kort lärokurs

fre 20.3 främmande språk, lång lärokurs

tis 24.3 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära,  

 kemi, geografi, hälsokunskap

tor 26.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

EXAMENSAVGIFTER

14 € grundavgift (betalas 
varje gång du anmäler dig till 
studentprov)
28 € per prov

Utöver de obligatoriska 
proven kan du delta i ett eller 
flera extra prov. Mera infor-
mation hittar du på student-
examensnämndens hemsida: 
www.ylioppilastutkinto.fi/se. 
Ämneslärarna svarar på 
ämnesspecifika frågor.

Ylioppilas
tutkinto.fi

144



Bedömningen av  
provprestationerna 
Skolans lärare gör en preliminär bedömning av dina studentprov-
sprestationer. Censorer vid studentexamensnämnden bedömer 
dem slutgiltigt. Om du har intyg över läs- och skrivsvårigheter, 
läkarintyg eller något annat intyg, behandlas dina prestationer yt-
terligare av en speciell arbetsgrupp efter att ämnescensorerna be-
dömt proven. Om du i ditt ämne ligger strax under en poänggräns 
kan ditt intyg över läs- och skrivsvårigheter beaktas, beroende på 
hur grava svårigheter du har. En kompensation på några poäng 
kan bli aktuell endast i ett ämne. Om studentexamensnämndens 
bedömning har förändrats väldigt mycket jämförd med lärarens 
preliminära bedömning, ska du genast kontakta läraren, som bör 
kontrollera att inga misstag skett. Endast rektor kontaktar stu-
dentexamensnämnden för att be om kontroll av något poängtal.

Kompensation

Om du blivit underkänd i ett obligatoriskt prov kan du ändå få ett 
studentexamensbetyg, förutsatt att du skrivit tillräckligt höga vitsord 
i övriga prov du deltagit i. Det här kallas kompensation, och kräver 
ditt samtycke.

Om du inte vill ha kompensation, ska du kontakta rektor som 
för saken vidare. I annat fall sker kompensationen automatiskt.

Studentexamensbetyget
På betyget står inskrivet vilka obligatoriska prov och extra prov 
examinanden avlagt och på vilken nivå samt vitsorden.
Vitsorden och de poängtal de motsvarar:

L  laudatur  7
E eximia cum laude approbatur 6
M magna cum laude approbatur 5
C cum laude approbatur 4
B lubenter approbatur 3
A approbatur 2
I improbatur 0

KONTROLLBEDÖMNING

Via din lärare kan du få 
reda på grunderna för 
bedömningen av din 
prestation. Om du är 
missnöjd med bedöm-
ningen kan du anhålla 
om kontrollbedömning. 
Det här kostar 50 €, en 
summa som betalas 
tillbaka ifall kontroll-
bedömningen leder till 
förändrat resultat.

Anhållan om kontroll-
bedömning ska göras 
inom 14 dagar efter 
det att du personligen 
har haft möjlighet att 
få veta resultatet av 
bedömningen. Ansökan 
och kvitto över betald 
avgift ges till rektor, som 
skickar den vidare till 
nämnden.

VITSORDEN FÖR SAMTLIGA SKRIBENTER 
FÖRDELAR SIG UNGEFÄR PÅ DETTA SÄTT 
I ETT ÄMNE. DEN RELATIVA FÖRDEL-
NINGEN VARIERAR I NÅGON MÅN FRÅN 
PROV TILL PROV OCH FRÅN GÅNG TILL 
GÅNG.

5%
I A B C M E L

5%15% 15%20% 20%24%
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Sjukdom under provdag
Om du blir sjuk inför en provdag, så att du eventuellt är i behov av 
specialarrangemang, ska du kontakta rektorn så fort som möjligt. 
Det här gäller förstås också andra omständigheter som kan innebära 
specialarrangemang.

För att beviljas specialarrangemang måste du lämna in ett läkarin-
tyg. Ur intyget ska det framgå när sjukdomen brutit ut, sjukdomens art 
osv. Läkarintyget är också viktigt om du vill att ditt hälsotillstånd ska 
beaktas vid bedömningen. Kom ihåg att du sällan kan få ditt läkarintyg 
retroaktivt. Läkaren måste alltså kunna ta ställning till ditt hälsotill-
stånd strax före, eller samma dag som du skriver provet. Intyget ger du 
till rektorn innan skrivningarna avslutas.

Läkarintyg och intyg  
över läs- och 
skrivsvårigheter
I studentexamen kan läs- och skrivsvårigheter beaktas genom 

kompensation, d.v.s. vid gränsfall kan ett vitsord höjas i ett 

examensämne

specialarrangemang, t.ex.

extra tid, 2 h

rätt att öka teckenstorlek

Om du har läs- och skrivsvårigheter, och om du vill att det ska beaktas i 
studentexamen, ska du skaffa en utredning över svårigheterna. Student-
examensnämnden graderar LoS-svårigheterna efter en skala i fyra steg: 
ingen störning, lindrig störning, medelsvår störning och svår störning. 
Om LoS-svårigheterna bedöms som medelsvåra eller svåra, kan du ansö-
ka om specialarrangemang. Ditt utlåtande över läs- och skrivsvårigheter 
ska skickas till nämnden i samband med ditt första prov. Intyget gäller 
också under resten av dina examenstillfällen.

Du kan också beviljas specialarrangemang på grund av sjukdom, 
eller om du av andra goda orsaker är förhindrad att skriva dina prov på 
vanligt sätt (t.ex. vid olycksfall, akut insjuknande eller andra sjukdomar). 
Du ska kontakta rektor i god tid för att reda ut möjligheterna att beviljas 
sådana arrangemang.

Ett läkarintyg gäller bara vid ett examenstillfälle. Om du haft ett 
sådant intyg och deltar i ännu ett examenstillfälle, ska du skaffa ett nytt 
intyg och ge det till rektor.

Intyg över läs och 
skrivsvårigheter och 
en eventuell anhållan 
om specialarrange-
mang ska lämnas in i 
samband med anmälan 
till studentexamen. 
Kontakta specialläraren 
i god tid för att få alla de 
utlåtanden du behöver.
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Råd angående  
enskilda ämnen Ämneslärarna ger dig 

anvisningar som gäller 
de enskilda ämnena.
Det är mycket viktigt att 
du beaktar dem!

Mer information hittar 
du på studentexamens-
nämndens hemsida på 
adressen www.ylioppi-
lastutkinto.fi/sv

Alla prov

• Du har kontrollerat på förhand att du kan starta din egen dator 

med Abitti USB-minnet

• Ta med ditt identitetsbevis (t.ex. pass eller körkort), dator och 

strömsladd, hörlurar och penna. 

• Uppdatera din dator hemma senast dagen innan

• Följ noga anvisningarna på skärmen!

Modersmålet

• Provet i modersmål består av ett prov i läskompetens och ett 

i skrivkompetens. Båda proven tar sex timmar och skrivs vid 

två olika tillfällen. 

• Vitsordet räknas som en summa av poängen i båda proven.

• Läskompetensprovet består av två delar. Del I fokuserar på 

fack- och medietexter, del II fokuserar på analys och tolkning 

av skönlitteratur och andra fiktiva texter. Det rekommendera-

de teckenantalet anges i anknytning till uppgiften.

• I provet i skrivkompetens bedöms examinandens skriftliga 

uttrycksförmåga och förmågan att klä tankar i ord och han-

tera tematiska helheter. I provet ska examinanden med hjälp 

av material skriva en text som är diskuterande, öppnar per-

spektiv eller tar ställning. Provet är uppbyggt kring ett tema 

som har koppling till läroämnet modersmål och litteratur eller 

gymnasiets gemensamma temaområden. En rekommende-

rad längd för texten är ca 6 000 tecken utan mellanslag.

Ämnesreal och matematik

• I fysik, kemi, geografi och matematik får MAOLs tabellbok och 

räknare användas. De ska lämnas in till skolsekreteraren för 

granskning inför varje prov senast föregående dag kl. 10.00.

• Tabeller och räknare ska förses med namn på.

Ylioppilas
tutkinto.fi
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Allmänna  
instruktioner  
och regler 
Proven 
(vanligtvis i gymnastiksalen)

• Du ska komma ihåg att lämna in MAOLs tabeller och räknare till 

skolsekreteraren för granskning senast kl. 10 dagen före provet.

• Du ska infinna dig senast 45 minuter innan provet börjar.

• Ta med något att äta och dricka för dagen. Placera allt som du ska ha 

med dig in i salen på en bricka.

• Kom ihåg att klä dig varmt och bekvämt.

• Du får under inga omständigheter ta din mobiltelefon, eller annan 

kommunikativ elektronik, in i salen. Lämna gärna alla sådana grun-

kor hemma, i bilen, eller i ditt skåp. Stäng av luren om du lämnar den 

utanför salen.

• Skribenterna kallas in i salen i i sittordning. Gör dig i ordning så fort 

som möjligt, så inte de övriga skribenterna måste vänta på dig.

• Varje prov inleds med allmänna anvisningar angående provet. 

Lyssna ordentligt!

• Du får inte avsluta provet och lämna salen före kl. 12.00.

• Provtiden är 6 timmar. För studerande som avlägger två extra språk 

enligt kortare kurs under samma provdag är provtiden 8 timmar.

• Markera om du önskar få kontakt med en övervakare. Du får under 

inga omständigheter ropa eller prata högt.

• Om du vill gå på toaletten Någon av övervakarna nr. 2 och nr. 3 bör 

följa med dig ut om du önskar gå på toaletten. Endast en examinand 

med övervakare får lämna salen samtidigt. Övervakaren framme i 

salen är nr. 1.

• Det får aldrig bli kö framme vid katedern! Vänta i stället på din tur.

• Om du är osäker på något under provets gång, tveka inte att kontak-

ta en av de övervakande lärarna.

• Då du lämnar skrivsalen bör du samla alla dina saker på brickan så 

att bordet blir tomt. Ta ut brickan i aulan.

• Tystnad bör råda i aulan så länge någon finns kvar i skrivsalen.

FUSK OCH BROTT MOT  
EXAMENSORDNINGEN

Om examinand gör sig 
skyldig till svikligt för-
farande eller försök till 
fusk eller medverkar vid 
detta eller annars grovt 
bryter mot ordningen, 
betraktas alla prov som 
hen deltar i under ifråg
avarande examen som 
underkända. Exami-
nanden kan också mista 
rätten att delta i prov vid 
följande examenstill-
fälle.

Abiturienten är själv 
ansvarig för att hen 
känner till bestämmel-
serna gällande student-
examen.

Mer information hittar 
du på studentexamens-
nämndens hemsida på 
adressen www.yli-
oppilastutkinto.fi/sv

Ylioppilas
tutkinto.fi
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Kyrkslätts gymnasium vill vara skolan som bryr sig. Alla vi som jobbar 
här på gymnasiet bryr oss alltså om att du ska känna dig trygg och 
trivas – varje dag. Därför kan du räkna med vårt helhjärtade engage-
mang. Om du upplever svårigheter i dina studier kan du kontakta din 
grupphandledare, studiehandledaren, specialläraren, ämneslärare 
eller rektor. Också skolans studerande har representanter som finns 
till för att trygga trivseln och den demokratiska medverkan i skolan.

Du kan också vända dig till vår hälsovårdare, kurator och psyko-
log om du har behov av deras tjänster och rådgivning. 

Studerandevård
Enligt studerandevårdslagen har du rätt att själv bestämma över 
vilka studerandevårdstjänster du vill ta del av. Detta gäller skolhäl-
sovårdens, kuratorns och skolpsykologens tjänster.

Lagen strävar efter att alla studerande snabbt ska få hjälp och 
vård. Då du själv upplever att du behöver någon att tala med kan du 
personligen kontakta hälsovårdaren, skolpsykologen eller kuratorn. 
Du får gärna också tala med någon annan du har förtroende för i 
personalen, som ifall du önskar hjälper dig att ordna en tid åt dig 
till den du önskar.

Om någon i personalen känner oro för din hälsa, ska hen se till 
att du erbjuds hjälp eller vård. Den oroade vuxna talar först med 
dig, och hänvisar dig till en sakkunnig på området (som till exempel 
skolhälsovårdaren). Du kan naturligtvis också få hjälp med att ta 
kontakt. Du avgör själv om du vill ta emot hjälpen eller inte.

Dina vårdnadshavare kan inte hindra dig att anlita tjänsterna, 
men omyndiga studerandes vårdnadshavare informeras att du blivit 
hänvisad till studerandevårdstjänsterna.

För att du ska få rätt hjälp kan en grupp med kunskap från olika 
områden sammankallas,  med ditt samtycke. Du (och med ditt 
samtycke även dina vårdnadshavare) inbjuds till mötet. Om man 
till mötet måste inkalla en person, som inte vanligen hör till skolans 
studerandevårdstjänster, krävs ett skriftligt samtycke av dig.

Behandlingen av ditt ärende dokumenteras i en egen journal, 
som bevaras och behandlas såsom gällande lagar om sekretess 
bestämmer. De olika studerandevårdstjänsterna för dessutom 
egna register, och dessa bevaras och behandlas även enligt gällande 
sekretessbestämmelser. 

Handledning och stöd
SPECIALARRANGEMANG

Om du har t.ex. läs- och 
skrivsvårigheter, eller 
andra orsaker till specia-
larrangemang under din 
gymnasietid, ska du pra-
ta med specialläraren 
samt ämneslärarna. Ni 
kan reda ut tillsammans 
vilka intyg du behöver, 
och hur du får dem.

Det är förstås viktigt 
(och till din fördel) om 
du gör det här så tidigt 
som möjligt, gärna 
redan under ditt första 
gymnasieår.

För att du också ska 
kunna beviljas spe-
cialarrangemang i 
studentskrivningarna 
ska du göra en ansökan 
till studentexamens-
nämnden tillsammans 
med specialläraren, 
eller med någon annan 
från studerandevårds-
personalen. Gör det här i 
god tid, gärna minst ett 
halvt år före dina första 
studentprov.

Läs också: https://www.
ylioppilastutkinto.fi/se/
studentexamen/foere-
skrifter

Student
examen, 
föreskrifter.
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Hälsovårdaren 
Oberoende av var du bor har du rätt till studeran-
dehälsovården. Till tjänsterna hör förebyggande 
hälsovård, tandvård och preventivrådgivning. Till 
studerandevården hör också ordnande av sjukvård. 
Den sköts i mån av möjlighet i skolan hos hälsovår-
daren, men du kan också uppsöka hälsocentralens 
mottagning för vård av sjukdom. Om du vill träffa 
studerandevårdsläkaren kan du beställa tid via 
hälsovårdaren.

Hälsovårdare Antonina (Nina) Carlberg nås 
bäst via telefon, Whatsapp eller Wilma. Ta gärna 
kontakt, tel 040-126 91 45.

Nina har öppen mottagning tisdag, onsdag och 
fredag kl 12.15–12.55 i Kantvikrummet.  Övriga 
tider är också möjliga, enligt överenskommelse

Du hittar mera information på skolans hemsi-
da, och på dörren till Kantvik-rummet.

Psykologen
Om du har frågor om ditt mående, din livssituation 
eller inlärning kan du vända dig till vår skolpsy-
kolog och boka tid för ett samtal. Du kan själv ta 
kontakt via sms, epost eller Wilma. Det går också 
bra att be någon i personalen beställa en tid åt dig.

Kuratorn
Kuratorn är sakkunnig i socialt arbete och har som 
uppgift att stödja de studerandes psykosociala väl-
befinnande, positiva helhetsutveckling och studier. 
Gymnasiets kurator Clary Corander är anträffbar 
i Kyrkslätts gymnasium i Kantvikrummet på 
måndagar och torsdagar. Du kan boka samtalstid 
per telefon, e-post eller Wilma.

Grupphandledaren
Grupphandledaren informerar om aktuella hän-
delser i skolan och följer med dina studiefram-
gångar och för utvecklingssamtal med dig och dina 
vårdnadshavare. Du träffar din grupphandledare 
på tisdagens samling. Samlingarna är en obliga-
torisk del av skolarbetet. Grupphandledaren kan 
bevilja ledighet upp till tre dagar (Se: Närvaro och 
frånvaro).

Grupphandledarna följer också med sina 
studerandes pedagogiska framsteg. Om det finns 
orsak kan grupphandledaren kontakta stude-
randevårdspersonal, eller sammankalla till ett 
expertgruppsmöte.
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Rektorn
Skolans rektor Mikael Eriksson håller bl.a. rek-
torstimmar, deltar i samlingarna och håller i 
trådarna för studerandevården.

Studerandevårdsgruppen
Studerandevårdsgruppen planerar och utvecklar 
studerandevårdstjänsterna kontinuerligt för 
att trygga alla studerandes sociala, psykiska 
och fysiska förutsättningar att genomföra sina 
studier. Studerandevårdsgruppen består av 
rektor, skolpsykolog, kurator, studiehandledare, 
speciallärare och hälsovårdare. Gruppen möts 
regelbundet för att diskutera aktuella frågor, och 
se över verksamheten.

Specialläraren
Specialläraren Ulrika Ekstam hjälper dig att hitta 
en lämplig studieteknik vid studiesvårigheter. Ul-
rika kan också diskutera och vägleda dig gällande 
intyg för studentexamensnämnden. Du hittar 
henne för det mesta dagligen mellan kl. 9 och 15.

Ämnesläraren
Har du frågor om dina studier i enskilda ämnen 
är det bäst att i första hand vända sig till äm-
nesläraren. I vissa ämnen finns det flera än en 
ämneslärare.

Studiehandledaren
Skolans studiehandledare, Kjell Forsman, hand-
leder dig i planeringen och genomförandet av 
studierna. Kjell informerar också om vidare ut-
bildning efter gymnasiet. Detta sker bl.a. genom 
de obligatoriska studiehandledningslektionerna 
och individuella samtal under hela gymnasietiden. 
Dessutom finns det frivilliga kurser att välja, ifall 
du vill fördjupa dig till exempel i studieteknik eller 
fortsatta studier. Kjell är anträffbar praktiskt taget 
varje dag. Knacka på när som helst, om du har något 
ärende till honom!
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Studerandekåren
Alla studerande hör till gymnasiets studerandekår. 
Studerandekåren står för olika slags evenemang 
och deltar i utvecklingen av skolan genom möten 
med rektorn och lärarkollegiet. I skolan finns ett 
café som drivs av skolans studerande. Caféet sköter 
även om försäljningen av begagnade läroböcker.

Varje höst väljs medlemmar till studerandekå-
rens styrelse, som representerar de studerande. 
Studerande som aktivt medverkar i styrelsens 
verksamhet erhåller en kurs för denna insats.

Tutorerna
Tutorerna hjälper dig att anpassa dig till studierna i 
gymnasiet. De ordnar också aktiviteter för våra nya 
studerande för att främja gemenskapen. 

Tutorer 2019–2020: 
Linn Biese
Lina Karnell
Maria Lagerqvist
Ada Leislahti
Niklas Maaronen
Nea Nousiainen
Peppina Paakkari
Mirva Palm
Rebecca Sandfors
Ebba Sjöstedt
William Skogberg
Ella Törn
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Skåpnyckel 

Lösenord till Edison / Wilma

Genomförande av studier

I vilken ordning kurser kan avläggas

Byte av kurs

Uppföljning av studieframgång

Saknade eller fel vitsord på Wilma

Studiestopp

Avläggande av kurs genom tentamen

Utbytesperiod i annan skola 

Svårigheter i studierna

Sjukfrånvaro/ oförutsedd händelse

Anhållan om lov (mindre än 1 dag)

Anhållan om lov (1 – 3 dagar)

Anhållan om lov (4 dagar – 1 år)

Studiestöd, skolresestöd

Anmälan till studentexamen

Val av obligatoriska studentprov

Tidtabell för studentskrivningen

Test av läs- och skrivsvårigheter

Anhållan om spec.arrangemang i stud.ex.

Fortsatta studier, info +ansökan

Intyg, övriga ansökningar

Studerandenas rättskydd

Stress, oro för eget välmående*

Personliga problem*

Kriser*

Rektor
Vic

erektor
Grupphandl.

Ä
m

neslä
rare

Spec.lä
rare

Studie
handl.

Skols
ekreterare

Skolp
sykolo

g

Kurator

Kursguid
en

H
äls

ovårdareVem
 ska jag vända mig till?

* Tala med den person du känner förtroende 
för oberoende vem det är.
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Skolans utrymmen
Det är förstås också viktigt 

att du respekterar alla som är 
i biblioteket samtidigt som du 
själv är där. Lämna mat och 
dryck utanför, och var inte så 
högljudd att det stör andra. 
Ta också med dig ditt goda 
humör, och lämna det dåliga 
utanför!

Korridoren utanför lärar-
rummet och kansliet är en 
förlängning av biblioteket för 
gymnasister. Du hittar böcker 
där, och också punkter där du 
kan läsa, studera eller jobba 
i smågrupper. Det utrymmet 
behöver inte vara knäpptyst, 
men vi vill ändå att du respek-
terar andras arbets- och läsro. 
Framför allt ska utrymmet 
vara snyggt och städat, så 
att det känns trivsamt och 
mysigt!

MATSALEN OCH

BILDKONSTSALEN

Gymnasiets lunchpaus är 
12:15–12:50. Matsalen är väl-
digt belastad, så det är viktigt 
att du följer våra lunchtider. 
Lämna väskor, ytterkläder 
och mössor t.ex. i ditt skåp. 
Kom också ihåg att respektera 
eventuella begränsningar i 
matutbudet. Ta inte mera än 
vad kökspersonalen önskar – i 
värsta fall blir någon utan mat 
om du är för glupsk.

GYMMET

Gymnasiets studerande får 
använda gymmet, som hittas 
intill stora gymnastiksalen, 
då det är ledigt. Nyckel får du 
av skolsekreteraren.

LOUNGEN (A51)

Under rasterna finns det möj-
lighet att umgås i vår lounge. 
Bakre delen av loungen är 
ett läsutrymme, reserverat 
för studier. Det utrymmet är 
ljudisolerat, och ska huvud-
sakligen vara fredat för tyst 
arbete. Det är alltså vanligen 
inte meningen för grupparbe-
te, eller allmänt umgänge.

I främre delen finns ett café, 
som är öppet under rasterna. 
Där kan du köpa mellanmål 
och förfriskningar. Cafét 
sköts av studerandekårssty-
relsen, som också använder 
inkomsterna till att ytterligare 
öka trivseln i skolan. Alla 
studerande är ansvariga för 
att utrymmet hålls rent och 
snyggt.

BIBLIOTEKET

Du har tillgång till gymna-
siets skolbibliotek så gott som 
varje dag. Från biblioteket kan 
du låna både skönlitteratur, 
och en del kursböcker. Vi har 
svenskspråkig litteratur av 
nordiska och finlandssvenska 
författare samt engelsk-
språkiga och finska böcker. 
Vår skolbibliotekarie Paula 
Roselius ger dig gärna boktips 
av alla de slag. Hon tar också 
emot bokönskemål, och hjäl-
per dig med att låna böcker.

Biblioteket är ett ställe alla 
ska trivas i. Du är alltså hjärt-
ligt välkommen dit alla dagar, 
förutsatt att där inte pågår 
någon form av aktiviteter som 
inte ska störas. Då biblioteket 
är öppet kan du också gå ige-
nom biblioteket på väg till t.ex. 
matsalen.

PARKERINGEN

Det finns ca 1000 barn och 
ungdomar på skolområdet 
vid svenska skolcentret. De 
yngsta är små förskolebarn 
och de äldsta gymnasiets 
myndiga unga vuxna. Det är 
ytterst viktigt att alla rör sig 
försiktigt och beaktar trafik-
reglerna!

Alla motorfordon ska 
parkeras på parkeringsplat-
sen invid Gesterbyvägen eller 
vid den parkering som finns 
i anslutning till Papinmäen 
koulu. Uppfartsvägarna, 
utrymmet kring sportplanen, 
gymnastiksalen, och befolk-
ningsskyddet ska lämnas 
fria. Parkeringsplatsen vid 
befolkningsskyddet är till för 
kansli- och servicepersonal.

Cyklarna ska parkeras 
under cykeltaket.
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Porkala
115

Matsal

Evitskog
112

Obbnäs
108

107

A62

121

A57A58

113

114

110

111

Kantvik
106

Ingång

Ingång

Kylmälä
103

Tolls
104

Sjökulla
105

Veikkola
A53

Lounge
A51

Läsesal
/mötes-
rum

Musiksal
A64

Jorvas
A54

A55A56

Lärarrum WC

WC

Lappböle
109

Friggesby
116

Överby
117

Växthuset

Studiehand-
ledning

Speciallärare

Studerande-
vård

Biträdande 
rektor

Rektor

KansliBibliotek
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Ordningsregler 
för Kyrkslätts gymnasium

Allmänt
Skolan är vår gemensamma arbetsplats och med hjälp av ordnings-
reglerna gör vi den trivsam. Reglerna gäller under skoltid och på 
skolans område och dessutom på alla tillställningar som resor 
som skolan ordnar. Skolans område omfattar skolbyggnaderna, 
skoltomten, parkeringsplatser och de avgränsande vägarna. Ord-
ningsreglerna gäller alla som vistas i skolan eller på skolans område.

Frånvaro
Du har närvaroplikt på de kurser du studerar. Det betyder att du 
förväntas delta i alla lektioner, att du ska komma i tid och att du 
inte heller avlägsnar dig före lektionen tar slut. Om du har över tre 
lektioners frånvaro har läraren rätt att inte bedöma dig i kursen 
ifråga. Det här gäller oberoende av frånvarons art. Det är alltså 
mycket viktigt att du följer med din frånvaro, och diskuterar med 
läraren om du märker att du löper risk att samla på dig för mycket.

Det är viktigt att du kommer ihåg att närvaroplikten också gäller 
på diverse olika skolevenemang. Det här kan vara temadagar, exkur-
sioner, konserter, teaterbesök, osv. Även om du råkar vara lektionsfri 
kan du förutsättas närvara på en tillställning skolan arrangerar.

Förtroende och pålitlighet
Som gymnasist har du en stor frihet, och förväntas utföra många 
arbetsuppgifter självständigt, ensam eller i grupp. De här uppgifter-
na lämnar du in till din lärare för granskning och bedömning. Den 
här friheten kommer med ett stort förtroende för dig, och därmed 
också ett ansvar. En förutsättning för att den här formen av arbete 
ska fungera är att vi kan lita på dig, och att det du levererar i olika 
sammanhang endast är material du själv producerat.

Vi tar det här förtroendet och ansvaret mycket seriöst. Om du 
sviker det förtroendet är följderna också allvarliga. Om du fuskar 
(“luntar”) i prov eller förhör kommer det alltså att ha konsekvenser. 
Ett ännu större svek är plagiat. Det betyder att du kopierat någon 
annans arbete, kopierat andra texter rent av från nätet, eller på annat 

156



Ordningsregler 
för Kyrkslätts gymnasium

sätt lämnar in material som du påstår att du själv producerat, men 
som du bara skrivit av. Fusk eller plagiat kan leda till att delpre-
stationen eller kursen blir underkänd eller rentav obedömd. Om 
fallet är gravt kan du bli tvungen att gå om kursen. Fusk leder 
alltid till diskussion med den studerande. Om fusket anses vara 
mycket allvarligt kontaktas också vårdnadshavaren

Om du är osäker på vad ett rimligt utnyttjande av yttre källor 
innebär, ska du alltid prata med ämnesläraren före du lämnar in 
något du påstår att är ditt eget arbete. Goda källhänvisningar är 
också viktiga, för att minska på chansen att ditt arbete uppfattas 
som plagiat.

Mobiler och skärmar
Vi jobbar i stor utsträckning med olika digitala verktyg - datorer, 
plattor, mobiler, osv. De här verktygen ska användas till skolarbete, 
och inget annat. Du ska alltså inte ägna dig åt sociala media, slö-
surfa eller se på film under lektionerna. Om du uppenbart ägnar 
dig åt annat än dina arbetsuppgifter på lektionen kan du få en 
frånvaroanteckning, även om du är på plats.

Alla har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö

Därför

• behandlar vi varandra med respekt.

• hälsar vi på varandra och uppträder artigt.

• tar vi av oss ytterkläder och huvudbonader i klassrummen 

och i matsalen.

• värnar vi om skolans egendom och städar efter oss.

• är vi föredömen för de yngre eleverna som rör sig på skolom-

rådet.

• tar vi hänsyn till människor som bor i närheten av skolans 

område.
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Alla har rätt till en ostörd studiemiljö

Därför

• kommer du i tid till lektionerna.

• har du allt material med dig.

• lämnar du ytterkläderna utanför klassrummet.

• respekterar du dina studiekamraters skydd för privatlivet, och 

t.ex. fotar eller filmar dem inte mot deras vilja.

• äter och dricker du inte under lektionstid.

Alla har rätt att trivas

Därför

• är du hjälpsam och uppmuntrande mot alla du möter i skolan.

• hanterar du skolans egendom med omsorg.

• parkerar du på parkeringsområdet avsett för studerande.

• bjuder du inte in utomstående utan rektors tillstånd.

Alla är närvarande vid lektioner,  
prov och skolans tillställningar

Därför

• ringer din vårdnadshavare (om du inte är myndig), eller du 

själv, till kansliet genast på morgonen om du måste stanna 

hemma pga sjukdom.

• kontaktar du berörda lärare, grupphandledaren eller hälso-

vårdaren om du insjuknar under skoldagen och innan du 

avlägsnar dig från skolan.

• anhåller du skriftligen om lov av grupphandledaren  

(högst tre dagar) eller rektorn om du måste vara frånvarande 

av tvingande orsaker (t.ex. uppbåd eller körkortsprov) eller av 

personlig orsak.

• är du skyldig att vid frånvaro ta reda på vad du går/gått miste 

om samt fråga om eventuella kompenserande uppgifter.

BEKANTA DIG OCKSÅ MED 

• Handlingsplanen för 

disciplinära åtgärder

• Rusmedelsplanen

• Studerandevårdsplanen

• Krisplanen

Ordningsreglerna grundar 
sig på gymnasielagen 
(21.8.1998/629) och 
gymnasie förordningen  
(6.11.1998 /810).

Gymnasie
förordningen

Gymnasie
lagen
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