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Välkomna



Upplägg
• Personalen presenterar sig
• Info om studierna
• Vision & profil
• Samarbete
• Engagemang
• Digital vardag
• Temavecka
• Fortsatt kontakt
• Kanaler & feedback



Personal
• Ida Björkman, fin
• Hans Backman, hi, sl, fi, bitr. rektor
• Robert Bergkulla, gy (KH)
• Tina Björk, fin
• Nicklas Hartvik, datastöd
• Jesper Heinonen, ma, fy, dt
• Lena Härtull, en, ty
• Ann-Sofi Kattilakoski, bk (KH)
• Jenny Lönnblad, en, fr
• Viktor Mänty, gy (KH)
• Ann-Helen Norrgård, skolsekr.
• Louise Nygård, mo
• Sophia Palmberg, bi, ge
• Ronja Laaksonen, sh, spec.

• Irene Pörn, ma, dt
• Siv Rågård, ps, re, lk, hä
• Carola Stenberg, ma, ke 
• Carola Sundqvist, mo
• Johan Sundqvist, mu (KH)
• André Forsman, hi, sl, fi
• Roberto Urrutia, sp (KH)
• Lilian Westerlund, hä
• Elisabeth Wik-Nylund, sh
• Leif Österberg, fy, ma
• Anna Söderberg, en
• Patrick Kronberg, gy 



Studerandevårdspersonal
• Anne Bogren, kurator
• Mia Böling, psykolog
• Veronica Eklund, hälsovårdare 
• Obs @ovph epostadresser



Tutorer
• Matilda Kronholm
• Ellinore Koskinen 
• Lina Lithén

Studerandekåren



Studieinfo
• Studierna i ett ämne är uppbyggda av moduler på 1-3 sp 

(studiepoäng), som sammanslås till studieavsnitt
– Obligatoriska studier
– Nationellt valfria studier
– Skolans egna valfria studier

• 1 sp = 19 lektioner á 45 min
• Totalt minst 150 sp (60+60+30)
• Ämnesval -> färdigt individuellt schema
• 6 perioder, blockläsning

Kolla KG:s studieguide på Wilma!



Mera studieinfo
• Studentexamen: minst 5 ämnen, kan delas på 3 skrivtillfällen 

(Läs mera på studentexamensnämndens hemsida)

• Periodbetyg i Wilma (P1 23.9)
• Bedömning i gymnasiet

– Vitsord 4-10
– A, D, F, K

• Omtagning & höjning
• Provlistan i Wilma
• Närvaro & frånvaro

Kolla KG:s studieguide på Wilma!



• Ambition: Vi har klara och ambitiösa målsättningar vars syfte 
är att skapa kunskap och engagemang.

• Diskussion: Vi vill skapa ett diskussionsklimat i vår skola som 
är sakligt, öppet och inkluderande. Detta skall genomsyra all 
verksamhet från förvaltning till undervisning och lärande.

• Respekt: Vi respekterar varandra. Vi visar också respekt för 
den sociala, fysiska och kulturella miljön.

• Samarbete: Samarbete är grunden för vår verksamhet. Vår 
målsättning är att vi ska kunna samarbeta med varandra inom 
skolsamfundet och med många utomstående             
kontaktgrupper och organisationer.

Vision & profil



• Hallå Hackaton (Hjärtats band)
• Helsingfors universitet: Juridikkursen Perspektiv på rätten, genomförs i samarbete med HU, juridiska 

utbildningen i Vasa
• Åbo Akademi: kurser i statskunskap, masskommunikation, socialpolitik, samarbete inom ämnet psykologi 

(Synaps)
• Vi7: Vi samarbetar med regionens övriga gymnasier i form av gemensam fortbildning, ämnesträffar, 

distanskursbricka och marknadsföring
• Suomussalmen lukio: Samarbetet med Suomussalmen lukio fortsätter med gemensamma träffar
• Ylöjärven lukio: Ett Eklass-tandem samarbete med Ylöjärven lukio fortsätter under läsåret
• TaiKon: Studerande som avlägger musik- och konstkurser på sin fritid inom ramen för 

grundläggande konstundervisning i Vasa eller Korsholm kan få upptill 14 kurser
• Ung företagsamhet: Stöd till olika former av företagsamhet i KG
• Folkhälsan: Samarbete inom tutorverksamheten (material samt kurser för både tutorer och 

tutorhandledare)
• Wasa teater: Gymnasiet har ett pedagogombud för Wasa teater som tar del av information,        

fortbildningar och pedagogiskt material inför föreställningar. Teaterbesök.
• Wasa fotbollsakademi: morgonträningar
• Cern, tillsammans med andra gymnasier i Svenskfinland

Samarbete



• SoMe-team. Jobbar bl.a. med skolans 
instagramkonto korsholmsgymnasium

• Fixar-teamet jobbar med vår fysiska miljö.
• Tech-teamet ansvarar bl.a. för KG:s live-

stream vid olika event.
• Litt-teamet läser böcker tillsammans. 
• Ciné-teamet är skolans filmfreakar.
• Cafe-teamet driver skolans studerandecafé.
• Eko-teamet, nytt team för läsåret 22-23.

Engagemang/Team



• Digital lärmiljö. Vi jobbar främst i Teams. 
Större digitala möten hålls oftast i Zoom.

• Office 365 används i vardagen i undervisning 
och kommunikation i Korsholms gymnasium.

• Digitala prov är det nya normala. De skrivs 
huvudsakligen i Abittimiljö.

• Digitala läromedel används i nästan all 
undervisning. 

• NE.se, Sanakirja.fi, HS
• Studentexamen helt och hållet digital.

Digital vardag



Detta gjorde vi i april 2022
Elva ämnesövergripande projekt:
• Kultur- och mediaresa till Helsingfors
• Åbo: Energi och miljö 
• Suomussalmi
• Med Helsingfors i centrum
• Prao
• Streetsmart
• Programmering i Python
• Storytelling på flera språk
• Värmelaborationer på Novia
• Må bra-dagar
• Låtskrivarahackaton

Temavecka april 2023



Feedback
• joakim.bonns@korsholm.fi
• Vad kan du göra för oss?

Kanaler
• Wilma
• Pin to Mind go (GNB586)
• Webb

korsholm.fi/barn-och-skola/korsholms-gymnasium
• Facebook

Korsholms gymnasium
• Instagram

korsholmsgymnasium
#kglajf

• YouTube
Korsholms gymnasium

• Temablogg
kgtema.wordpress.com

mailto:joakim.bonns@korsholm.fi
https://korsholm.fi/barn-och-skola/korsholms-gymnasium

