
Föräldramöte åk 2
Tisdag 22.11 2022 kl. 18.00 
I KG och via Zoom

Välkomna



Upplägg

• På gång i KG (JB)
• Studentskrivningar våren 2023 (RL)
• Antagning till tredje stadiet (EWN)
• Temavecka våren 2023 (JB, SR)
• Diskussion



På gång
• Våra ledord

– ambition, diskussion, samarbete, respekt
• Våra fester

– dimission 5.12, julfest 22.12, gamlas dans 10.2
• Förändringsprocess

– ny läroplan, utvidgad läroplikt
• Rekrytering av nya studerande (85 platser)
• Projekt (utanför temaveckan)

– Cern, Suomussalmi/Ylöjärvi, socialpolitik, 
samarbete med ÅA, HU, gymnasier i 
nordiska länder, gymnasium i Spanien



Studentexamen



Studentexamen 

• Minst fem ämnen, åtminstone ett på lång nivå
• Modersmålet – det enda som alla måste skriva 
• De fyra andra proven väljs ur tre av följande grupper:

§ Det andra inhemska språket 
(lång nivå, medellång nivå, äidinkieli)

§ Främmande språk (lång, kort)
§ Ämnesrealprovet

§ dag 1: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

§ dag 2: religion, livsåskådning, samhällslära, 

kemi, geografi, hälsokunskap

§ Matematik (lång, kort)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen


• Examen kan avläggas under tre på varandra 
följande tillfällen (ex: v-23, h-23, v-24)

• Provuppgifterna baserar sig på obligatoriska 
och fördjupade kurser

• Underkänt prov får tas om tre gånger under 
de tre följande examenstillfällena 

• Godkänt prov får tas om (höjas) obegränsat 
antal gånger - obegränsad tid

Studentexamen 



• Fem prov är avgiftsfria för 
studerande, därefter 34€/prov

• Studentexamen kan kompletteras 
med nya ämnen, också med 
nivåbyte

• Anmälan i november och juni
• Intyg över läs- och skrivsvårigheter

Studentexamen 



• Man har rätt att skriva ett ämne när 
alla obligatoriska studieavsnitt är 
avlagda – men fördjupade 
studieavsnitt och repetitionskurser 
rekommenderas!

• Individuell studentplanering med 
studiehandledaren. Alla tvåor 
kommer in under våren.

Studentexamen 
När skall man skriva?

Kolla gärna in gamla studentprov (svenska.yle.fi/abimix) 
och övningar (abitreenit)

https://svenska.yle.fi/abimix
https://yle.fi/aihe/abitreenit/


• Risk att man inte blir klar på tre år?
• Chans att höja - två gånger på ”halv maskin”?
• Realämnen kan krocka – skrivs på samma dag
• Repetitionskurser
• Ingen läsperiod på våren i tvåan eller 

på hösten i trean
• Ej allt på en gång (mängd, spänning) 

Studentexamen 
När skall man skriva?



• ti 14.3 modersmålet (läskompetens), svenska som andraspråk
• to 16.3 främmande språk, kort lärokurs
• fre 17.3 modersmålet (skrivkompetens) 
• må 20.3 främmande språk, lång lärokurs
• on 22.3 matematik, kort och lång lärokurs
• fre 24.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
• må 27.3 det andra inhemska språket, 

lång och medellång lärokurs
• on 29.3 religion, livsåskådningskunskap, 

samhällslära, kemi, geografi, 
hälsokunskap

Studentexamen
Skrivningstillfällen våren 2023



För att bli student krävs förutom
studentexamen också att gymnasiets
avgångsbetyg är klart.

Det betyder att 
• alla obligatoriska studieavsnitt är 

avklarade 
• slutvitsordet i ämnena är godkänt 
• att totalantalet studiepoäng är 

minst 150

Studentexamen 



• Från år 2020 antas största delen av de 
studerande på basen av 
studentexamensbetyget

• Urvalsproven finns kvar, men ska inte 
kräva långa förberedelser

• Läs mer om antagningen på 
www.yrkeshogskolestudier.fi
www.universitetsantagning.fi

Söka vidare
Hur antas studerande till yrkeshögskolor och universitet?

http://www.yrkeshogskolestudier.fi/
https://yliopistovalinnat.fi/sv


Poäng ges för fem ämnen
• Modersmål
• Matematik (lång eller kort)
• Det språk som ger sökanden de högsta poängen
• De två ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen

Urvalsprovet bygger på gymnasiekurserna
• SL2 Ekonomikunskap
• HI1 Människan i en föränderlig omvärld
• MaA10/MaB5 Statistik och sannolikhet

Söka vidare
Exempel: Ekonomiområdet (60% väljs på basen av betyg, 40% från urvalsprov)



EKONOMIUTBILDNING L E M C B A

modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

Matematik (lång eller kort)

matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0

matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

Det språk som ger sökanden de högsta poängen

språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2

språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4

historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2

språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9

religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3



Temavecka
• alla studerande i åk 1 och 2 är med i något projekt
• ingen normal undervisning under temaveckan
• 24–28.4.2023 
• i period 6 
• olika antal platser per projekt
• en/två/tre lärare per projekt
• olika kostnader för olika projekt, gratisprojekt
• åk 1 lokala projekt
• åk 2 nationella/internationella projekt
• öppet hus 5.5 



• Vill du vara delaktig i ett unikt projekt i KG?

• Idén är att bygga en scen i vårt café här i KG 
och då behöver vi personer med öga för 
detaljer och ett byggintresse

• Du har vana och är intresserad av bygga och 
jobba med händerna, projektplanering osv.

• Projetet fokuserar på scenbygget, el-, ljud- och 
ljusplanering, kabeldragning, smarta lösningar 
och hantverk.

• 6-8 platser 
• Ingen kostnad

• Kontaktperson är IT-stödperson Nicklas Hartvik

KG_Stage
ÅK1&2



Wien – halvmaraton och kultur
• Halvmaratonresa till Wien 22-27.4 2023
• Denna temaresa är tänkt för dig som vill träna upp formen 

för att kunna genomföra ett halvmaraton i Wien den 23 
april 2023. Du behöver inte ha löptränat tidigare för att 
delta i temakursen. Under kursen tränar vi upp konditionen 
successivt med sikte på längre pass, vilket också stärker 
självförtroendet och förbättrar ditt psykiska och fysiska 
välmående.

• Utöver själva halvmaratonlöpningen ägnar vi också tid åt 
att uppleva den vackra stadens sevärdheter och rika café-
och kulturliv.

• Årskurs 2, 20 platser
• Kontaktpersoner: Robban & Johan
• Pris: max 600 euro

ÅK2



ÅK1&2



München
• Lära känna München
• Dagsutflykt till koncentrationslägret

Dachau med svensktalande guide
• BMW-Welt
• Allianz Arenan
• Deutsches Museum

• Flyg Vasa – Helsingfors – München
• Boende i centrum  // tre övernattningar
• Max antal deltagare 20
• Resans pris max 600 euro
• Kan eventuellt tillkomma tilläggs-

kostnader enligt det program du valt 
• Kontaktpersoner Lena och Leif

Tyskland 82 miljoner
Bayern 10 miljoner
München 1,4 miljoner

ÅK2



Kultur, media och litteratur i Österbotten
Lokal temavecka för åk 1
+ Vi samarbetar med YLE:s redaktion i Vasa och Vasabladet för att få inspiration för eget 

skrivande/fotograferande.

+ Vi läser en roman av en österbottnisk författare, t.ex. Axel Åhman, Ellen Strömberg, Annika 
Åman eller Henna Johansdotter och träffar författaren. Vi jobbar också med ordkonst.

+ Teaterbesök på WT med rundvandring bakom kulisserna.

+ Vi skapar en multimodal konstutställning med text, bild och installationer med loppisfynd.

+ Kontaktperson: Carola Sundqvist, maxkostnad 50 euro

ÅK1&2



Må Bra-dagarna
innehåller en verktygslåda för t.ex.
• Stresshantering tillsammans med Rennox-

ledarna Hannah & Soffi och med Therese.
• Sömn tillsammans med Malin.
• Självkänsla tillsammans med Kia.
• Smart-mat: "Kökshäng med Sanna och Silvia"
• Skogen: om naturens hälsofrämjande 

inverkan tillsammans med Tessa.
… och dessutom yinyoga, qigong, 
studiebesök och trevlig samvaro.
12 platser, kontaktperson är Lilian
PRIS: max 100 euro.

ÅK1&2



Challenge 2023
• För vem? Ettor som gillar psykologiska experiment och vill lära sig mer om människor och samhället

• Centrala teman: Jämlikhet, minoriteter, fördomar, utmaningar och att töja sina egna gränser

• Innehåll: 

• Workshop om jämlikhet

• Träff med personer som tillhör minoritetsgrupper och som har fått kämpa mer än andra

• Experiment på stan för att undersöka vasabornas inställning till ”annorlunda” personer

• Escape room, middag med mat från ResQ, en natt i hus i Vasa tillsammans med Må bra-gänget

• Studiebesök på ställen där man 

jobbar med utsatta människor, 

t.ex. Vasa skyddshem, Mathjälpen, 

Hoppets stjärna, Röda Korset etc.

• Deltagarantal: max 12

• Kostnad: max 50 euro

• Kontaktperson: Siv Rågård

ÅK1&2



SUOMUSSALMI 
SAAPUU

Kielikylpyä som bäst!

MITÄ?
Studeranden från 
Suomussalmen

Lukio kommer hit

MISSÄ?
Korsholm

MIKSI?
Öva på finska och 

lära känna nya 
människor

PALJON
KO MAK

SAA?

Max 100 €

KENELLE?Vem som helst, 
kaikki mukaan!

MITE
N?

Aktiviteter, häng, 

diskussioner, 

skoj...

Kontaktperson: 
Ida

ÅK1&2



Bryssel 
med avec

Salut ! Ça va ?

600 €

ÅK2



ÅK1
&2

ÅK1&2



CanSat – Bygg en egen satellit 
• En CanSat är en fullt fungerande liten satellit av samma 

storlek som en läskburk som skickas i väg högt ovanför 
jorden för att samla in vetenskapliga observationsdata 
(t.ex. temperatur och tryck)

• Deltagarna planerar och bygger själva satelliten från 
grunden. Detta inkluderar val av komponenter, 
elektronikplanering, lödning, programmering av Arduino, 
byggande av fallskärm, dataanalys m.m.

• Målet är att delta i Finlands CanSat tävling läsåret 2023-2024
• Projektet riktar sig till åk 1, hålls i skolan och är gratis
• Deltagarantal: 4-8 personer
• Kontaktperson: Jesper
• Mera info om årets tävling: 

https://www.esero.fi/cansat-competition-2023

ÅK1



Hur går du vidare?
• Fundera vilka projekt som du tycker att skulle vara 

häftiga att vara med om
• Checka med projektens kontaktpersoner om du 

vill ha mera info eller om du har frågor kring 
projekten

• Välj ut fyra favoritprojekt
• På måndag 7.11 får du en formslänk och 

instruktioner på wilma som beskriver hur du fyller 
i formsblanketten

• Fyll i formsblanketten, motivera din rangordning
• Deadline är fre 11.11 kl. 15.
• Vi siktar på att ge besked om i vilken grupp du 

deltar ons 23.11
• Första samlingen med gruppen fre 25.11, sen 4 

samlingar före temaveckan (ca 1/månad)
• Infomöte för vårdnadshavare 4.4 kl. 18



Diskussion
• Samarbeten
• Vååg fråg/delta
• Info (Wilma-blankett)
• Temavecka
• Utvecklingsförslag
• Annat



Frågor & feedback
Korsholms gymnasium

• elisabeth.wik-nylund@korsholm.fi
• ronja.laaksonen@korsholm.fi
• joakim.bonns@korsholm.fi


