
Föräldramöte åk III
Tisdag 15.2.2022 kl. 18.00 

Välkomna



Upplägg

• Studentskrivningar & avslutande av 
studierna i gymnasiet (Joakim Bonns)

• Goda råd (Elin Palmberg)
• Ansökan till tredje stadiet (Elisabeth Wik-Nylund)



Studentskrivningar
och avslutande av 
studierna i gymnasiet



Prepptillfällen & stöd

• Preppkurser
• Speciella prepptillfällen ordnas

av ämneslärarna (Teams)
– God hjälp i förberedelserna
– Ordnas vecka 8 och 10

• Stödundervisning (Teams)



Omtagning för P4

• Omtagning av underkända vitsord och D ti 8.3
• Höjning av godkända vitsord ti 8.3 (även andra

perioder)



Studentskrivningarna
våren 2022

• Alla skrivningar kl. 9-15 (17) i rum 3, 4 och 5, 6 i KG
• Alla på plats i gymnasiets aula kl. 8.20
• 15-30.3



Våren 2022
• tis 15.3 Modersmål, läskompetensprovet (61)
• tor 17.3 Främmande språk, kort lärokurs (engelska, 

franska, spanska, tyska) (14)
• fre 18.3 Modersmål, skrivkompetensprovet (61)
• mån 21.3 Främmande språk, lång lärokurs (engelska, ryska) (35)
• ons 23.3 Matematik, lång och kort lärokurs (78)
• fre 25.3 Realämnen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, 

kemi, geografi, hälsokunskap (84)
• mån 28.3 Finska, lång och medellång lärokurs (68)
• ons 30.3 Realämnen: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi (56)



Praktiskt kring skrivningarna

• Ta med varma kläder, filt
• Ta med mat
• Hjälp gärna till med att komponera

en spännande matbricka hemifrån
• Eventuella mediciner tas också med
• Examinanderna bör använda 

ansiktsmask under hela provet 
uteslutande korta mat-
och dryckpauser.



Vikten av ”frivillig isolering”
• Undvika sociala kontakter/närkontakt (SE-nämnden: Det rekommenderas att de som deltar 

i studentexamen undviker kontakter i tio dagars tid före proven. På så sätt hålls risken för att exponeras för 
coronaviruset och covid 19 -infektion så liten som möjligt)

• Undvika att jobba före och under skrivningarna

Om examinanden insjuknar innan provet
• Från och med måndagen den 7 februari är isoleringstiden i Österbottens välfärdsområde 5 

dagar i stället för 10 dagar. Dagarna räknas från det ögonblick när symtomen började. Om 
man har symtom ännu efter 5 dagar bör man stanna hemma tills man känner sig frisk.

• Dessutom rekommenderar man fortfarande att de som exponerats för coronaviruset bör 
hålla sig i karantän i fem dagar, men om man är frisk och inte har några symtom på corona 
kan man leva som normalt. Då är det ändå viktigt att komma ihåg att använda munskydd, 
hålla avstånd och ha en god handhygien. Dessutom rekommenderar man hemtest 
efter 5 dagar.

Corona & skrivningarna



Corona & skrivningarna 2
Om examinanden insjuknar under provet
• Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds. I 

akuta nödfall, såsom epilepsianfall, ringer man till nödcentralen. I övriga fall kan man vid behov fråga 
hälsovården om råd. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, kan man ge 
hen en ansiktsmask och flytta över hen till ett skilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden 
inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Man strävar till att 
övervaka examinanden ända tills kl. 12.00, men gymnasiet kan kontakta nämndens examensdejour ifall ett 
tidigare avlägsnande från provet är motiverat. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden 
för avbrottet. Om examinandens prov fortsätter i ett enskilts utrymme, kopplas examinandens dator med 
samma provlokalens server som tidigare. Långa nätverkssladdar eller routrar kan användas för detta syfte. 
Vid behov kontaktas Abitti-stödet.

Vid ”annan” sjukdom
• Skaffa läkarintyg daterat samma dag som provet skrivs, intyget behöver

inte lämnas in samma dag.
• Meddela mig så fort som möjligt, men senast kl. 7.30 

på skrivningsdagen. Tel 044 7271283.



• I mars kan det preliminära slutbetyget
hämtas från kansliet.
o Kan ännu ändra (ogjorda kurser, 

tentamen…)
o Abiturienterna måste själva kolla

att alla prestationer är införda
o T.ex. blankett för A på slutbetyget

Betyg



• Abiturienterna har rätt att försöka
tentera ett helt läroämne och på det
sättet försöka höja slutvitsordet
o Prata med den lärare det gäller

senast i mars
o Ordnas senast ons 13 april

Tentera ett läroämne



• Om man inte har alla kurser kan man
inte få sitt studentexamensbetyg
(även om man klarat studentexamen)

• Fredag 22.4 skall prestationerna vara 
införda. Första dagarna i maj måste
skolan meddela vilka som inte kan få
betyg vid avslutningen

75 gymnasiekurser



• Förbud att publicera namnet i media, 
meddela kansliet skriftligen senast 22.4

• Studentexamensresultaten väntas kring 15.5
• Övning inför avslutningen fre 3.6 kl. 14-16
• Avslutning med dimission lör 4.6 kl. 10.30

– Coronan kan förändra denna planering

Avslutningen



• Elektronisk ansökan 
• På  studieinfo.fi
• 16.3–30.3.2022  kl. 15.00! (huvudansökan)

• ”Sökhjälp” i aulan 
• må 28.3 kl. 13.30 ->

• Högst sex alternativ
• rangordning
• kolla urvalsprovsinfon!

• var, när, hur

Ansökan 
till tredje stadiet

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/nasta-gea-till-hogskolor-16-30-3-2022


• All kommunikation sker endast elektroniskt
• Bankkoder för inloggning (för att följa med 

hur ansökan framskrider, ta emot 
studieplatsen, etc)

• Betygsbaserad antagning klar senast 30.5
• Antagningsbesked senast 8.7 
• Mottagande av studieplats senast 15.7
• Antagning från reservplats senast 2.8

Ansökan 
till tredje stadiet



Ansökan
till tredje stadiet
Största delen av studerande antas på basen av betyg (studentexamensbetyg) 
Den som inte blir betygsantagen kan antas via urvalsprov
Ex Novia: Gemensamt YH-urvalsprov 30.5-3.6, sökande väljer själv dag och 
ort, ingen förhandslitteratur,  yrkeshogskolestudier.fi

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/


• Studier i Sverige (antagning.se: 15.3-19.4 
Obs! högskoleprovet, pass)

• Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet
• Yrkesutbildning (kontinuerlig ansökan)
• Folkhögskolor (ex Norrvalla, LaFo, VNF)
• Öppna universitetet, Öppna YH-leden

Ansökan 
till tredje stadiet

https://www.antagning.se/se/start


• Nybörjarkvot = kvot för sökande som 
inte har en studieplats på tredje stadiet

• Begränsning av första årets 
frånvaroanmälan till så kallade lagliga 
orsaker

• Studiestöd – krav på studieframgång, 
och bostadsbidrag

• Sökskyldighet

Ansökan
till tredje stadiet

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/forbered-dig-for-gemensam-ansokan-till-hogskolor
http://www.kela.fi/web/sv/studiestod
https://www.kela.fi/web/sv/allmant-bostadsbidrag
https://www.te-palvelut.fi/arbetssokande/om-blir-arbetslos/utkomstskydd/under-25-ar


Feedback 
Korsholms gymnasium

• Kommunikation
• Utvecklingsförslag

• joakim.bonns@korsholm.fi


