
Föräldramöte åk III
Onsdag 15.2 kl. 18.00 

Välkomna



Upplägg

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

• Ansökan till tredje stadiet
(Elisabeth Wik-Nylund & Ronja Laaksonen)



Studentskrivningar
och avslutande av 
studierna i gymnasiet



Prepptillfällen & stöd

• Preppkurser
• Speciella prepptillfällen ordnas

av ämneslärarna
– God hjälp i förberedelserna
– Ordnas mellan Penkkis och skrivningarna
– Studerande informeras på wilma

• Stödundervisning (på plats eller på distans)



Omtagning för P4

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

perioder)



Studentskrivningarna
våren 2023

• Alla skrivningar kl. 9-15 (17) i rum 3, 4 och 5, 6 i KG
• Alla på plats i gymnasiets aula kl. 8.15
• 14-29.3
• https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/till-examinanderna

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/till-examinanderna


Våren 2023
• tis 14.3 Svenska (läskompetensprovet), svenska som andraspråk
• to 16.3 Främmande språk, kort lärokurs (engelska, 

franska, spanska, tyska)
• fre 17.3 Svenska (skrivkompetensprovet)
• mån 20.3 Främmande språk, lång lärokurs (engelska)
• ons 22.3 Matematik, lång och kort lärokurs
• fre 24.3 Realämnen: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
• mån 27.3 Finska, lång och medellång lärokurs
• ons 29.3 Realämnen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, 

kemi, geografi, hälsokunskap



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



• Om du blir sjuk inför e1 skrivnings4llfälle bör du ringa Jocke 
(044-7271283) senast kl. 7.30 samma eller redan dagen innan 
om sjukdomen är av en sådan typ. Specialarrangemang 
förutsä1er läkarintyg. Sådana specialarrangemang kan vara 
a1 man vid behov kan man få skriva avskilt eller få möjlighet 
a1 vila lite emellanåt. Skolan måste kolla alla 
specialarrangemang med Studentexamensnämnden. 

• Vi sjukdom bör studerande gå via skolhälsovårdare eller läkare 
för a1 få e1 läkarintyg daterat på skrivdagen. Lämna intyget 
4ll Ann-Helen. 

Sjukdom vid skrivningarna



• 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
• Brev med viktig info samtidigt som

man får det preliminära slutbetyget
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 fre 14 april

Tentera ett läroämne



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

• Fredag 21.4 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 21.4

• Studentexamensresultaten väntas kring 16.5
• Övning inför avslutningen fre 2.6 kl. 14-16
• Avslutning med dimission lör 3.6 kl. 10.30

Avslutningen



ANSÖKAN
till tredje stadiet



• Elektronisk ansökan 
• På studieinfo.fi
• 15.3 – 30.3.2023 kl. 15.00

• ”Sökhjälp” i aulan 
• må 20.3 kl. 13.30 ->
• må 27.3 kl. 13.30 ->

• Högst sex alternativ
• rangordning
• kolla urvalsprovsinfon

Ansökan
till tredje stadiet

https://opintopolku.fi/konfo/sv/


• All kommunikation sker elektroniskt: bankkoder för inloggning

• Följa med hur ansökan framskrider, ta emot studieplatsen

• Betygsantagning

• Majoriteten antas på basis av studentexamensbetyg, t ex 51% 

betyg, 49% urvalsprov

• Urvalsprov

• Urvalsprovssamarbete, t ex ekonomiutbildningarna

• Gemensamma prov till olika utbildningsområden, t ex yh-

urvalsprovet, ÅA:s gemensamma urvalsprov

Ansökan
till tredje stadiet



• Antagningsresultat

• Senast 29.5.2023 för betygsantagning

• Senast 7.7.2023 för övriga antagning / urvalsprov

• Ta emot studieplatsen

• Senast 14.7.2023 före kl. 15.00

• Logga in i Studieinfo för att ta emot platsen

• Godkänd från reservplats

• Senast 1.8.2023

Ansökan
4dtabeller



• Förstagångssökande

• Kvot för sökande som inte har / har haft en studieplats på tredje stadiet

• Krav på att påbörja studierna om studieplatsen tas emot

• Giltiga orsaker för frånvaroanmälan: sjukdom, värnplikt, föräldraledighet

• Övrigt

• Studiestöd – Studiepenning, studielån och bostadsstöd, krav på 

studieframgång

• Sökskyldighet – Utkomstskydd för arbetslösa u. 25 år

Ansökan
till tredje stadiet

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/fragor-och-svar-om-ansokan-till-hogskolor
https://www.kela.fi/studiestod
https://tyomarkkinatori.fi/sv/personkunder/utkomstskydd-for-arbetslosa/utkomstskydd-for-arbetslosa-under-25-ar


• Ansökan till Sverige

• På antagning.se

• 15.3 – 17.4.2023, bifoga pass i ansökan, 

• Högskoleprovet

• Andra alternativ, ex

• Öppna universitetet/yrkeshögskolan – Högskolornas hemsidor, studieinfo

• Yrkesutbildning – Kontinuerlig ansökan

• Folkhögskolor – Skolornas hemsidor

Ansökan
andra alternativ

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


Feedback 
Korsholms gymnasium

• Kommunikation
• Utvecklingsförslag

• joakim.bonns@korsholm.fi


