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Skolans kontaktuppgifter 

Vörå samgymnasium, Vöråvägen 305, 66600 Vörå  
 
gymnasiet@vora.fi, www.vora.fi/gymnasiet/  
 
Studerande har tillgång till Office365 och en e-post i formen fornamn.efternamn@edu.vora.fi 
Denna e-postadress används som användarnamn i Wilma och Fronter 
Inloggning Wilma: wilma.vora.fi 
Inloggning Fronter: fronter.com/bilda 

     
     

Rektor Karls-Nygård Nina 06-3821781 nina.karls-nygard@edu.vora.fi 

Kansli Brännäs Sofia 
06-3821782 
044-7881024 

sofia.brannas@edu.vora.fi 

Lärarrum   06-3821780  
Elsas kök    06-3831061  
Kvällsbespisning Peth Thomas 040-9133786  

Internatsföreståndare Häggblom Magnus 050-3408398  
 Söderberg David 040-9630400  

Fastighetsskötsel Nyman  Måns 050-5170530  

Fastighetsskötsel, 
internat 

Sjöberg Lucas 
050-5661158 
 

 

 

Personal 

Lärare/tränare 

Karls-Nygård Nina 
Andtbacka 
Asp  

Tom 
Thomas 

Blom Åsa 
Byggmästar Henrik 
Bäck Mikael 
Bäck 
Carlsson 

Sabina 
Ann-Sofi 

Fant Richard 

Grannas Katja 
Hildén Pia 

Häggblom Anne 
Häggblom Magnus 

Kurki Esa 
Kärkkäinen Tomi 

Lehtonen Mika 
Lindberg Camilla 

Loukasmäki-Björk Lena 
Rokala Sami 

Nordmyr Johan 
Paxal Lena 

Sabel Lis-Marie 
Strand Anna-Stina 

Strand-Blomström Barbara 
Uusitalo Marko 

Söderman Ann-Charlotte 
Villför Roland 

Åbrandt Camilla 

mailto:gymnasiet@vora.fi
http://www.vora.fi/gymnasiet/
mailto:fornamn.efternamn@edu.vora.fi
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Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla 

Hälsovårdare  Eva Sparv  eva.sparv@korsholm.fi 
Tjänstledig höstterminen, vikarie Annika Holmström 
Tel tid dagligen kl 8-9 050-4130171   annika.holmstrom@korsholm.fi 
På skolan måndag och torsdag.  Öppen mottagning kl 10.30- 11.30 
Tidsbokning via tel eller SMS 
 
Läkare  Katarina Nordström    
1-2 ggr/ månad  
Tidsbeställning via hälsovårdaren 
Brådskande ärenden sköts på HVC  
 
För psykologtjänster, kontakta hälsovårdare eller kurator, för mera information 
 
Kurator Daniel Björndahl 0504651640 (ansvarsområde gymnasiet) 
Tel tid dagligen kl 8-9 
På skolan tisdag och fredag. Tidsbokning via tel eller SMS 
 
HVC  Vörå       06-3852331  vardagar kl 8- 16 (fredagar stänger 13.00 !) 
HVC  Oravais  06-3852225  vardagar kl 8- 16 
Samjouren vid Vasa Centralsjukhus 06-2131310 (Akuta ärenden kväll, natt, veckoslut) 
Ambulans 112 
 
Tandvården  Vörå  3852354, Oravais 3852245 

Obs! Du skall själv beställa tid för kostnadsfri granskning före du fyller 18. 
  

Lektionstider 2016 - 2017 

Månd-Tisd, torsd 
 
Lektion 

 
 
 Tid 

  

0 08.00 - 08.40   

1 08.40 - 09.35   

2 09.45 – 10.40   

3 10.50 - 12.50*   

Lunch 11.15 – 12.10*   

4 13.00 – 13.55   

5 14.10 – 15.05   

 
*) Lunchpaus 35min under lektion 3, start olika tider 
Träningstid tisd,torsd 8.00-10.30. OBS! Om du inte tränar, ska du delta i undervisning 
Obs!  Bussarna avgår ca kl. 15.10 
 

Periodindelning läsåret 2016 – 2017 

 

Period Datum Dagar Lovdagar 

1 15.08 –23.09 30  

2 26.09 - 11.11 32 Höstlov 19.10 – 21.10 

3 14.11 - 22.12 28 Självständighetsdag 06.12, Jullov 23.12.16 – 08.01.17 

4 09.01 -17.02 30  

5 20.02 - 13.04 34 Sportlov 27.02 – 03.03, Påsklov 14.04 – 17.04 

mailto:eva.sparv@korsholm.fi
mailto:annika.holmstrom@korsholm.fi
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6 18.04 - 03.06 33 Första maj, 01.05, Kristi himmelsf.dag 25.05 

 

Anmälan till tentamen                   

 

Efter 
Period 

Betygsutgivning Anmälan till tentamen  
via Wilma senast 

Tentdag 
Kl 08.40-10.40 

1 To 29.09 Fr 30.09 To 06.10 

2 To 17.11 Fr 18.11 To 24.11 

3 Må 09.01 Ti 10.01 Ti 17.01 

4 To 23.02 Fr 24.02 On 08.03 

5 Ti 25.04 On 26.04 To 04.05 

6 Lö 03.06 Må 05.06 Fre 09.06 

 
  

Anhållan om självstudier  

 

Anhållan/anmälan till  
självstudier via Wilma senast 

För studier 
under period 

Tentdag 
Kl 08.40-10.40 

Fr 09.09 2  To 24.11 

Fr 28.10 3  Ti 17.01 

Fr 09.12 4  On 08.03 

Fr 03.02 5  To 04.05 

Fr 31.03 6  Fr 09.06 

Fr 26.05 1  H2017  
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Studentskrivningar 

Rätt att delta i studentskrivning har gymnasiestuderande som läst samtliga obligatoriska kurser 
i ämnet. 
Den som deltar i prov som saknar obligatoriska kurser bör ha läst två kurser ifall det är fråga om 
ett realämne och tre kurser för ett främmande språk. 
 
Hösten 2016 
 

Ämne Dag Datum Tid 

Hörförståelseprovet i engelska, lång lärokurs  
Hörförståelseprovet i finska, lång och medellång lärokurs 

Mån 
Tis 

12.09 
13.09 

08.30 
08.30 

Hörförståelseprovet i engelska, kort lärokurs Ons 14.09 14.00 
Modersmålet, svenska och finska, textkompetens Fre 16.09 09.00 
Religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap Mån 19.09 09.00 
Engelska, lång lärokurs Ons 21.09 09.00 
Finska, lång och medellång lärokurs Fre 23.09 09.00 
Modersmålet, svenska och finska, essäprov Mån 26.09 09.00 
Matematik, lång och kort lärokurs Ons 28.09 09.00 
Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi Fre 30.09 09.00 
Tyska, franska, engelska, kort lärokurs Mån 03.10 09.00 

 
Anmälan till skrivningarna våren 2017 bör göras via Wilma senast 23 november 2016. 
 
Våren 2017 
 

Ämne Dag Datum Tid 

Modersmålet, svenska och finska, textkompetens Fre 10.02 09.00 
Hörförståelseprovet i finska, lång och medellång lärokurs Mån 13.02 08.30 
Hörförståelseprovet i engelska, lång lärokurs  
Hörförståelseprovet i engelska, kort lärokurs 

Tis 
Ons 

14.02 
15.02          

08.30 
14.00 

Modersmålet, svenska och finska, essäprovet 
Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi 

Mån 
Ons 

13.03 
15.03 

09.00 
09.00 

Engelska, lång lärokurs Fre 17.03 09.00 
Finska, lång och medellång lärokurs Mån 20.03 09.00 
Matematik, lång och kort lärokurs Ons 22.03 09.00 
Religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap Fre 24.03 09.00 
Främmande språk, kort lärokurs Mån 27.03 09.00 

 
Anmälan till skrivningarna hösten 2017 bör göras via Wilma senast 5 juni 2017. 

Specialarrangemang i studentproven 

 

Anhållan om specialarrangemang i studentproven görs före anmälan till första skrivningstillfället. 
Samtidigt inlämnas också foniaterintyg och andra läs- och skrivsvårighetsintyg, som man vill 
åberopa. 
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Arbetsordning 2016-17 

Vecka Period Datum M T O T F L Förklaringar 

           

32 
33 

 
08.08 - 12.08 
15.08 - 19.08 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

F 
x 

 
 

F 
 
Fortbildnings/planeringsdag för lärarna 

34  22.08 - 26.08 x x x x x  P1-P2 Prov ABI, P3 alla,P4-P5 BG1-4 P6-P7 alla 

35 Per 1 29.08 - 02.09 X x x x x   Fotografering 25.8 

36  05.09 - 09.09 P1(4) x P2(5) x P3(7)  H Hörförståelseprov 

37  12.09 - 16.09 HEn/P4(4) HFi HEnC/P5(5) x MoText  Real 1 re, lå, sl, ke, ge, hä 

38  19.09 - 23.09 Real1 P6(6) EnA P7(8) Fin  Real 2 ps, fil, hi, fy, bi 

 30  arbetsdagar         

39  26.09 - 30.09 Mo Essä x MaA/MaB B Real2/A   FSO-läger, FSS-läger 

40  03.10 - 07.10 EnC x x T1 x  L Lovdag 

41 Per 2 10.10 - 14.10 x x x x x   Idrottsläger 10-12.10 

42  17.10 - 21.10 x x L L L   KLL orientering   

43  24.10 - 28.10 x x P1(2) X x  B Betygsutdelning 

44  31.10 - 04.11 x P2(6) X P3(5) x  A Anmälan till tentamen 

45  07.11 - 11.11 P4(8) x P5(7) X P6(4)  T1-T6 Tentamensdagar 

 32 arbetsdagar        Fotbollsturnering pojkar   

46  14.11 - 18.11 x x x B A  SE 23.11 Sista anmälningsdagen till 

47 Per 3 21.11 - 25.11 x x SE T2 X   studentskrivningar  V-16 

48  28.11 - 02.12 X x x X X   Skidåkarna läger v47 

49  05.12 - 09.12 X L x X P1(3)  P1-P6 Prov alla 

50  12.12 - 16.12 P2(6) x P3(7) X P4(4)   Dagsverke  

51  19.12 - 23.12 P5(5) x P6(8) J L   Besök till Wasa Teater 17.11 

 28 arbetsdagar       J Julfest 

  23.12- 08.01 JULLOV  Rekryteringsläger or-sk-fri  

2  09.01 - 13.01 B A X x x   Rekryteringsläger fotb  

3  16.01 - 20.01 x T3 X x x   Fotbollsturnering flickor   

4 Per 4 23.01 - 27.01 x x X x x  P1-P2 Prov ABI 

5  30.01 - 03.02 P1(5) x P2(8) x P3(4)  
P4-P5, 

P8 
Prov alla 

6  06.02 - 10.02 P4(6) x P5(7) x MoText/P6(5)  P6-P8 Prov BG1-4 

7  13.02 – 17.02 HFi/P7(8) HEn HEnC/P8(3) x X  16.2 Penkkis 

          Hallkamp i friidrott 

 30 arbetsdagar         

8 Per 5 20.02 – 24.02 X x x B A   Temadagar 

9  27.02 - 02.03 SPORTLOV   

10  06.03 - 10.03 X x T4 x x   KLL skidåkning 

11  13.03 - 17.03 MoEssä x Real2 x EnA    

12 Per 5 20.03 - 24.03 Fin x MaA/MaB x Real1    

13  27.03 - 31.03 TyFrEnC x x X   P1(5)   FSO-läger   

14  03.04 - 07.04 P2(6) x P3(8) X P4(2)    

15  10.04 - 14.04 X P5(4) x P6(7) L  L Påsklov 

 34 arbetsdagar         

16  17.04 – 21.04 L x x x x   Idrottsläger/ Studie- och kulturresor 

17  24.04 - 28.04 x B A x x    

18 Per 6 01.05 - 05.05 L x T5 x x  V18-19 Utlandsläger friidrott 

19  08.05 - 12.05 x x x x x   Inträdesprov maj 

20  15.05 – 19.05 x x x x x  L Första maj, Kristi himmelsfärdsdag 25.05 

21  22.05 - 26.05 P1(4) x P2(8) x P3(5)   Stafettkarnevalen 27-28.5 

22  29.05 - 03.06 P4(6) x P6(7) x x B   

 34 arbetsdagar         

23  05.06-09.06  A   T6  SE 05.06 Sista anmälningsdagen till 

 187 arbetsdagar        studentskrivningar  H-17 

 
Under läsåret ordnas även övriga besök och exkursioner i närregionen 
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Övrig skolverksamhet 

 

Hälsovård 

 
Vid skolan finns ett studerandevårdsteam som träffas regelbundet. Teamet består av rektor, 
studiehandledare, speciallärare samt en lärare utsedd av lärarkåren. Studerandevårdsteamet 
planerar, utvärderar och föreslår åtgärder för att förbättra studerandevården. För enskilda 
ärenden bildas expertgrupper vid behov. 
 
Studerande är olycksfallförsäkrad från skolans sida under skoltid samt under restid till och från 
skolan. Däremot är studerande inte försäkrad under fritid. Samma sak gäller för boende vid 
internatet, dvs vistelse vid internatet räknas som fritid.   
 

Studiestöd 

 
Gymnasiestuderande kan söka statligt studiestöd i form av studiepenning som inte behöver 
återbetalas, och studielån med statsborgen. Studielånet återbetalas först efter att studerande 
avslutat sina studier och trätt in i arbetslivet. 
Gymnasiestuderande kan ansöka om studiestöd när de fyllt 17 år. Studiestödets storlek varierar, 
beroende på föräldrarnas inkomst. Alla kan ansöka om studiestöd. Studiestödet beviljas för 3 
år, om gymnasietiden är 4 år måste studerande lämna in en ny ansökan. 
Ansökan lämnar studerande in till skolan (studiesekreteraren), som skickar ansökan, med 
nödvändiga uppgifter, vidare till Studiestödscentralen. Handläggningstiden är 2-3 månader 
under den brådaste tiden. Studiestödet beviljas tidigast från den månad när ansökan inlämnats. 
För boende vid internatet som betalar hyra finns även möjlighet att ansöka om bostadstillägg. 
Ytterligare information om detta av idrottslinjens koordinator, samt av studiehandledaren. 
 

Skolskjutsarna 

 
Studerandena bekostar själva sin skolskjuts.  
Studerande med över 10 km skolväg i ena riktningen har rätt till skolresestöd från FPA. 
Självrisken för skolresorna med stöd från FPA är 43 Є/månad. Den studerande skall alltså 
själv betala 43 Є/månad, kommunen fakturerar. 
Studerande med rätt till skolresestöd, som bor hemma och har avvikande lektionstider, och ej 
kan utnyttja skolskjutsarna 3 eller fler enkelresor/vecka, har rätt till ersättning från FPA för eget 
färdsätt (ex. bil). Om personligt skolresestöd söks under läsåret, bör detta omedelbart 
meddelas till skolans kansli! 
Idrottare som bor på internatet har ej rätt till skolresestöd. 
Anhållan om skolresestöd fylls i första skoldagen och lämnas till studiesekreteraren. 
Du är skyldig att anmäla till FPA om det sker förändringar i din skolresa som inverkar på 
förmånsrätten. 
  



9 

 

 

Studier 

Vörå samgymnasiums språkprogram 

 
De språk, som påbörjats i grundskolan som obligatoriska språk kallas A-språk. 
Finska och engelska läses som A-språk, vardera med 6 obligatoriska kurser. I finska erbjuds 3 
och i engelska 2 fördjupade kurser.  
I grundskolan påbörjat frivilligt språk betecknas som B2 och i gymnasiet påbörjat språk 
betecknas som B3 
Tyska kan läsas som B2 eller B3 – språk.   
De studerande som läst tyska under 2 år i grundutbildningen läser tyska enligt B2.  
De studerande, som inte läst tyska, eller som läst endast ett år, börjar studierna med B3 kurs. 
Franska läses enligt B3-modell med 8-9 kurser.  
Antalet kurser, som en studerande kan välja i valfria språk, varierar sålunda mellan ett och tio.  
För att erhålla vitsord krävs minst tre kurser.  
Om andra främmande språk som eventuellt studeras i annan skola överenskommes skilt.  

Val av kurser 

 
Timplanen består av dels obligatoriska och dels valfria kurser. De valfria kurserna kallas 
fördjupade och tillämpade kurser. Tillämpade kurser kan, efter överenskommelse, även läsas 
i annan skola. Totalt bör studerandes studieprogram omfatta minst 75 kurser i olika ämnen. 
Bland dessa 75 kurser bör minst 10 vara fördjupade och maximalt 11 tillämpade kurser.  
 
Studerande är personligen ansvarig för att minimiantalet kurser uppnås. 
 
Ämnesvalet görs via timplanen och kursbrickan när studierna inleds. Eventuella ändringar i 
studieprogrammet görs under läsåret i samarbete med studiehandledaren. 
Samtliga kurser i ett läroämne behöver inte alltid tas i ordningsföljd, se kursbeskrivningarna för 
de olika ämnena. Avvikelser i ordningsföljden kan ske enligt överenskommelse med 
studiehandledaren och respektive ämneslärare. En studerande har avlagt gymnasiets lärokurs 
när han avlagt kurserna i sina läroämnen och godkänts i de läroämnen som hör till hans 
studieprogram. 

Underkända vitsord i studerade kurser 

 
Genast då en kurs blivit underkänd bör studerande meddela studiehandledaren för en 
genomgång och eventuell korrigering av studieplanen. Underkända kurser bör avläggas med 
godkänt vitsord snarast möjligt. Studerande har rätt att försöka höja ett underkänt vitsord genom 
tentamen eller genom att gå om kursen. 
Observera att inget avgångsbetyg kan fås, om antal underkända vitsord i ämnet är för stort.  

Självstudier 

 
Studerande kan under sin studietid avlägga kurser utan att deltaga i undervisningen. 
Studerande har rätt att en gång på nytt tentera den valda kursen. Av två givna vitsord blir det 
bättre kursvitsordet gällande. Kurserna tenteras vid normala tenttillfällen efter den period då 
kursen hållits. Om en kurs bjuds ut enbart i en period ges tillfälle att tentera denna kurs även 
efter följande period.  
 
För en kurs som avlagts genom självstudier krävs alltid godkänt vitsord. Om vitsordet i 
tentamen blir underkänt, även efter förnyad tentamen, måste studerande delta i kursen.   
I bedömningen av självstudier ingår även arbetsuppgifter. 
Anhållan om rätt att tentera en kurs, utan att delta i undervisningen görs via Wilma två veckor 
innan kursen startar.  
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Om studerande anmält sig till tentamen, men utan giltig orsak uteblivit, har studerande förverkat 
sin tentamensrätt för kursen i fråga. Den studerande bör meddela skolan, om en giltig orsak till 
frånvaro uppkommer efter anmälan till tentamen. 

Bedömning 

 
Alla kurser som nämns i timplanen ingår i ett läroämne. Ett läroämne består av ett antal kurser. 
T.ex. i läroämnet kemi ingår en obligatorisk och fem fördjupade kurser. Se timplan! Observera 
att nya studerande från hösten 2016 följer en ny läroplan, med en ny timplan. 
 
Enskilda kurser 
 
För varje kurs görs en bedömning. Varje kurs bedöms med siffervitsord förutom 
studiehandledning samt kurser avlagda vid andra läroinrättningar. Dessa bedöms med 
anteckningen avlagd.  
Terminsbetyg finns inte utan kursvitsorden skrivs in periodvis. Kursvitsorden finns tillgängliga 
för den studerande och för vårdnadshavare via Wilma cirka en vecka efter periodbyte. 
 
Enskilda kurser i olika ämnen bedöms när de slutförts. En kurs bedöms i regel utgående från 
fortlöpande observation av aktiviteter, prov samt eventuella skriftliga uppgifter. Studerande har 
rätt att få reda på kursens bedömningsgrunder vid kursens början.  
Studerande som har stor frånvaro från lektionerna i en kurs kan bli obedömd. I ett sådant fall 
måste den studerande gå om kursen..  
 
Abiturienter som väljer kurser som fortsätter även efter PENKKIS, bör delta i dessa lektioner. 
 
Studerande har också möjlighet att gå om en godkänd kurs. Om kursvitsordet vid förnyandet av 
en dylik kurs blir lägre än tidigare kursvitsord för samma kurs, gäller det högre vitsordet. 
 
Om studerande genom frånvaro från prov eller på grund av ogjorda arbetsuppgifter inte erhållit 
vitsord, bör studeranden skriva sitt prov och/eller lämna in ifrågavarande arbetsuppgifter senast 
den tentamensdag, som följer på kursen ifråga. 
 

Läroämne 
 
Vitsordet i ett läroämne fastställs som det aritmetiska medeltalet av kurser den studerande läst 
i ämnet. Av dessa studier får den studerande ha underkända kurser enligt följande: 
- ämne med 1 – 2 kurser alla kurser bör vara godkända 
- ämne med  3 – 5 kurser högst 1 kurs underkänd 
- ämne med   6 – 8 kurser högst 2 kurser underkända 
- ämne med fler än 9 kurser högst 3 kurser underkända 
 
De olika läroämnena kan bedömas antingen med siffervitsord eller anteckningen avlagd. 
Anteckningen avlagd kan användas, på anhållan av den studerande, i bedömningen av 
gymnastik, sådana läroämnen där studerande avlagt endast en kurs samt i tyska och franska 
om den studerande avlagt högst två kurser.  
Studiehandledning bedöms dock alltid med anteckningen avlagd. Övriga läroämnen bedöms 
alltid med siffervitsord. Läroämnesvitsordet bestäms på basis av de med siffror bedömda 
kurserna i ämnet. 
Läroämnesvitsord i samtliga ämnen ges först när den studerande avslutar sin skolgång. 
 
I matematik erhålls läroämnesvitsord endera i lång (MAA) eller kort matematik (MAB). 
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Byte av nivå i matematik 

 
Om en studerande har bytt nivå från lång till kort matematik baseras läroämnesvitsordet på 
kursvitsord från såväl lång som kort matematik.  Dessutom bör allt stoff som ingår i de ej 
studerade obligatoriska kurserna i kort matematik ha inhämtats via kurser i lång matematik. 
Byte av nivå bör noga övervägas. Man kan läsa några kurser, men byte bör helst ske senast 
efter kurs 5 i lång matematik. Det kan dock underlätta övergången om bytet sker tidigare, t.ex. 
efter kurs 2 eller 3.  
 
Beräkning av totalantalet kurser i matematik, då man bytt nivå 
En studerande som bytt nivå i matematik får räkna de kurser som lästs före bytet som avlagda 
kurser. Om innehållet i två kurser, som lästs på olika nivå innehållsmässigt motsvarar varandra, 
räknas dock dessa kurser som en kurs. Vid byte från kort till lång matematik kan kompletterande 
studier krävas, eftersom innehållet i kurserna i kort matematik inte är lika omfattande som i lång 
matematik. 
 
Läroämnesvitsord i kort matematik vid nivåbyte 
I MAB ingår 6 obligatoriska kurser och i MAA ingår 10 obligatoriska kurser.  Läroämnesvitsordet 
baseras på kurserna i både lång och kort matematik. Utan tilläggsprestation (tentamen) överförs 
vitsordet direkt. 

Höjning av läroämnesvitsord 

 
Önskar studerande höja ett helt läroämnesvitsord måste en skild anmälan göras inom mars 
månad. Bedömningen i ett sådant höjningsförhör berör samtliga kurser studeranden avlagt inom 
läroämnet och baseras på såväl muntliga som skriftliga prov, vilka ordnas före utgången av april 
månad.  
Motsvarande höjningsförsök på hösten överenskommes skilt med respektive lärare. 

Tentamen 

 
Studerande har rätt att försöka höja ett underkänt vitsord en gång, genom tentamen, eller genom 
att gå om kursen. 
Studerande har även möjlighet att en gång genom tentamen förnya en genomgången godkänd 
kurs, utan att på nytt delta i undervisningen i kursen. En sådan tentamen kan ske endast vid 
tentamenstillfällena  2 , 4  och 6. Vid höjningstentamen av en godkänd kurs är det den bättre 
kursprestationen som blir gällande. Kursvitsordet baseras på själva tentamensvitsordet samt  
på den fortlöpande bedömning som gjorts under kursens gång. 
Studerande har i allmänhet rätt att tentera endast en kurs per tentamenstillfälle.  
Om studerande genom frånvaro från prov ej erhållit vitsord, bör den studerande skriva prov och 
lämna in arbetsuppgifter som ingår i kursen, senast den tentamensdag som följer på kursen 
i fråga.  
Om studerande anmälts till både prov och höjningsförhör av godkänt vitsord vid samma 
tentamenstillfälle, bör studerande i första hand skriva provet. Om en studerande har både ett 
underkänt kursvitsord och ett oskrivet prov, kan han beredas tillfälle att avlägga bägge, vid 
samma tentamenstillfälle. 
 
Förnyande av godkänd kurs genom tentamen kan inte ske, om studerande redan avlagt mer än 
två av de efterföljande kurserna i ämnet i fråga. 
Anmälan till tentamen sker senast dagen efter att betyg för perioden syns i Wilma. 
  
Om studerande anmält sig till tentamen, men utan giltig orsak uteblivit, har studerande förverkat 
sin tentamensrätt för kursen i fråga. Den studerande bör meddela skolan, om en giltig orsak till 
frånvaro uppkommer efter anmälan till tentamen. 
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Avgångsbetyg 

  
För att erhålla avgångsbetyg och studentbetyg bör studerande ha avlagt samtliga 
obligatoriska kurser. Dessutom bör studerande ha avlagt minst 75 kurser, varav minst 10 
fördjupade och maximalt 11 tillämpade kurser. 
Studerande är själv ansvarig för att minimiantalet kurser uppnås, och bör även själv hålla koll 
på antalet kurser under studietidens gång. 
 
Intyg över kurser studerade vid annan skola bör inlämnas till skolans kansli senast den 30 
april, för att skolan skall kunna meddela studentexamensnämnden vilka som har rätt till 
studentexamensbetyg. 

Muntliga förhör 

Studerande som deltar i frivilliga muntliga förhör inför studentexamen bedöms i förhöret. 
Studerande måste få prestationen godkänd innan avgångsbetyg ges. Bedömningen påverkar 
inte ett tidigare avgivet läroämnesvitsord. 
 Anmälan till muntligt förhör måste ske senast första veckan i februari. 

Ordningsregler   

 
Ordningsreglernas uppgift är att trygga studerandes rättskydd, att öka trivseln i skolan och 
göra att det dagliga arbetet i skolan kan ske i lugn och trygg miljö. 
När man vistas i skolans utrymmen bör man uppträda så att pågående undervisning inte störs. 
Skolans utrustning, lokaliteter och material bör hanteras varsamt. Person som gör sig skyldig 
till skadegörelse blir ersättningsskyldig. 
Studerande och personal i skolan bör hålla skolområdet snyggt och trivsamt. 
Personer som deltar i aktivitet som försiggår i skolans utrymmen bör följa skolans 
ordningsregler. Den som står som arrangör för evenemang ansvarar för den egna 
tillställningen. 
Studerande som deltar i av skolan arrangerade aktiviteter utanför skolområdet, ex. 
exkursioner, idrottsresor, läger etc. bör följa skolans ordningsregler. 
Användning av tobaksprodukter är förbjuden på skolområdet. 
Det är förbjudet att uppträda berusad eller under påverkan av droger under skoltid. 
Valreklam i skolan är förbjudet, såvida reklamen inte ingår som en del i undervisningen. 
Studerande kan straffas om han bryter mot ordningsreglerna eller i övrigt uppträder olämpligt. 
Studerande som bryter mot ordningsreglerna kan tillrättavisas med 

muntlig tillrättavisning 
utvisning för resten av lektion 
skriftlig varning av rektor 

Föräldrarna kan underrättas vid behov. 
Studerande som trots ovannämnda tillrättavisningar inte följer skolans ordningsregler kan av 
svenska bildningsnämnden avstängas från gymnasiet för viss tid. 
Vid planerad frånvaro bör studerande eller vårdnadshavare alltid anhålla om lov från skolan 
senast en vecka på förhand. Vid plötslig frånvaro bör alltid meddelas till skolan (se nedan) 
I övrigt tillämpas vad som är bestämt i lag, förordning och instruktion. 

Frånvaro 

Om frånvaro anhålls på förhand via funktionen ”Ansökningar och beslut” som finns i Wilma. 
Outredd frånvaro skall utredas senast före periodens vitsordsgivning, i annat fall ges inget 
kursvitsord.  
Sjukfrånvaro skall anmälas i första hand via Wilma, i andra hand per telefon före kl 10. Ring 
lärarrummet 382 1780, kansliet 382 1782 eller via växeln 382 1111 (inte sms till lärarna!) 
Frånvaro från skolan beviljas 

- för enskild lektion av respektive ämnesläraren 
- för en vecka av grupphandledaren 
- för en till tre veckor av rektorn 
- för mera än tre veckor av svenska bildningsnämnden 
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Studieplanering 

 
REGLER SOM GÄLLER FÖR PLANERING AV STUDIERNA OCH ÄNDRINGAR I 
STUDIEPLANERINGEN 
När studerande kommer till skolan har de redan vid ansökan gjort sitt första studieval. Detta val 
är preliminärt. Planeringen uppdateras under studiehandledningen i period 1. 
 
Studerande som studerar första året 
 
FÖRE UTGÅNGEN AV PERIOD 1: 
Gör studerande tillsammans med sin studieplanerare upp en plan för sina gymnasiestudier. Det 
val som då görs är för studerande bindande till och med period 3.  
 
I GOD TID FÖRE UTGÅNGEN AV PERIOD 3: 
Gör studerande tillsammans med sin studieplanerare en korrigering av sin planering. Det val 
som då görs är bindande till och med period 6.  
 
FÖRE UTGÅNGEN AV PERIOD 5: 
Gör studerande tillsammans med sin studieplanerare en korrigering av sin planering. Det val 
som då görs är bindande till och med period 3 andra studieåret. Ändringar i detta val kan göras 
första skolveckan, förutsatt att gruppen inte blir för stor/liten. 
 
Studerande som studerar andra året 
 
I GOD TID FÖRE UTGÅNGEN AV PERIOD 3: 
Gör studerande tillsammans med sin studieplanerare en korrigering av sin planering. Det val 
som då görs är bindande för resten av det andra studieåret.  
 
FÖRE UTGÅNGEN AV PERIOD 5: 
Gör studerande tillsammans med sin studieplanerare en korrigering av sin planering. Det val 
som då görs är grund för planering av kursutbudet följande läsår. 
 
Studerande som studerar tredje året 
Under de två första veckorna på höstterminen har studerande tillsammans med sin 
studieplanerare en genomgång av studievalet för perioderna 2-4. Valet som då görs är bindande 
för återstoden av studietiden. 
 
Studerande som förkortar/förlänger studietiden 
De studerande som gör en avvikande studieplanering och väljer att avklara sina studier på 
längre eller kortare tid undantas från ovannämnda bestämmelser. Dessa studerande bör dock 
så långt det är möjligt planera sina studier så att planeringen följer övriga studerandes 
tidsbegränsningar. 
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Kursbrickan i olika format 
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Instruktioner för ifyllandet av kursbrickan 
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Kursbeskrivningar  

Kursbeskrivningarna finns tillgängliga via Wilma (läroplan). 
Observera att alla kurser som beskrivs inte erbjuds varje år.           
 

Läroböcker 2016-17          

Aktuell lärobokslista finns tillgänglig via Wilma och via skolans hemsida 

 
Alternativa studiemöjligheter 

Vi7-kursbrickan 2016-17 

 
Under läsåret erbjuds en del kurser i samarbete med andra gymnasier i regionen. Om läraren i 
kursen befinner sig på en annan skola, sker undervisningen delvis virtuellt och delvis som 
egna studier. Kontakta studiehandledaren för mera information om Vi7-kurserna. Vi7-kurserna 
kan väljas via Wilma, eller genom anmälan till studiehandledaren senast en vecka innan 
kursstart. Den virtuella undervisningen är schemalagd enligt följande: 

- Måndag, fredag kl. 8.50-9.35, onsdag kl. 11.45-12.30 
 

Om den virtuella undervisningen går samtidigt som en kurs vid Vörå samgymnasium, 
överenskoms med respektive lärare om eventuell frånvaro från en del av undervisningen. 
Information om Vi7-kursutbud finns tillgänglig via Wilma 

ViRum kursutbud 2016-2017 

 
Några kurser kan även läsas via det virtuella gymnasiet. Information om kursutbud och 
anmälan fås av studiehandledaren och via www.virum.fi. Informationen finns även tillgänglig 
via Wilma. 

Folkhälsan Utbildning AB 

 
Kombistudier 
En studerande vid gymnasiet kan komplettera med kurser från en yrkesutbildning och tvärtom. 
Det här ger en bredare bas för studentskrivningar, yrkesutövning eller vidare studier. 
 
För mera information kontakta studiehandledaren.  
 
Kurser vid medborgarinstitut 
Kurser vid medborgarinstitut kan räknas som tillämpade kurser vid gymnasiet. För att du skall 
kunna räkna kurserna tillgodo krävs följande: 

- att kursen till sitt omfång och innehåll motsvarar en kurs i gymnasiet 
- kursen är avsedd för studerande över 16 år 
- kursen kan ses som tillämpad del av ett ämne som undervisas i gymnasiet 
- att du kontrollerat med ämnesläraren i gymnasiet att kursen kan räknas tillgodo 
- att du lämnat in kopia på intyg över avlagd kurs till skolans kansli 

 
Kontrollera kursutbudet i medborgar/arbetarinstitutens kurskataloger. 
 
Anmälan till kurser vid Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut 06-3821673 eller via Vörå 
kommuns hemsida 
 
Distansstudier vid Aftis 
Inom ramen för Aftis finns möjlighet att studera de flesta av gymnasiets kurser på distans. 
Information finns på http://aftis.vaasa.fi/ I kurserna kan ingå närstudietillfällen. För kursen kan 
uppbäras en kursavgift. Diskutera med din studiehandledare. 
 

http://www.virum.fi/
http://aftis.vaasa.fi/
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Timplan enligt läroplan 2004 (BG4, BG6) 

Allmänna linjen 

Allmänna linjen

KURSER

LÄROÄMNE OBLIGATORISKA fördjupade skolvis förd. tillämpade  

MODERSMÅLET (MO) 1…6 7... 9

SPRÅK

Finska (FI) A1 1…6 7 , 8 9 , 10

Engelska (EN) A1 1…6 7...9

Tyska (ty) B2 1…8 

Tyska (ty) B3 1…8

Franska (fr) B3 1…8

MATEMATIK (bör välja antingen lång eller kort matematik)

Lång (MA) 1…10 11... 13 0 , 14

Kort (NA) 1…6 7 , 8 0 , 9

NATURVETENSKAPER 

Biologi (BI) 1 , 2 3… 5

Geografi (GE) 1 , 2 3 , 4

Fysik (FY) 1 2…8 9

Kemi (KE) 1 2…5

HUMANISTISKA ÄMNEN

Religion (RE) 1…3 4 , 5

Filosofi (FIL) 1 2…4

Historia (HI) 1…4 5 , 6 7

Samhällslära (SL) 2 3 , 4

Psykologi (PS) 1 2…5

Hälsokunskap (HÄ) 1 2 , 3

KONST- OCH FÄRDIGHETSÄMNEN (MU + TE minst 3 kurser sammanlagt)

Musik (MU) 1 -- 2 3…5 6…8

Teckning (TE) 1 -- 2 3…5

Gymnastik (GY) 1 , 2 3…5 6 , 7

STUDIEHANDLEDNING 1 1

KURSER SAMMANLAGT 48 - 52 kurser minst 10 0…11 kurser

Studerande bör ha MINST 75 KURSER för att få avgångsbetyg från gymnasiet   
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Timplan enligt läroplan 2004 (BG3, BG5) 

Idrottslinjen

KURSER

LÄROÄMNE OBLIGATORISKA fördjupade skolvis förd. tillämpade  

MODERSMÅLET (MO) 1…6 7... 9
Idrottare kan välja bort max. 8 obligatoriska kurser från riksomfattande timplanen från följande ämnen.

SPRÅK

Finska (FI) A1 4 (6) 4 2

Engelska (EN) A1 4 (6) 4

Tyska (ty) B2 8

Tyska (ty) B3 8

Franska (fr) B3 8

MATEMATIK (studerande bör välja antingen lång eller kort matematik)

Lång (MA) 8 (10) 5 2

Kort (NA) 4 (6) 4 2

NATURVETENSKAPER 

Biologi (BI) 1 (2) 4

Geografi (GE) 1 (2) 3

Fysik (FY) 1 7 1

Kemi (KE) 1 4

HUMANISTISKA ÄMNEN

Religion (RE) 2 (3) 3

Filosofi (FIL) 1 2

Historia (HI) 2 (4) 4 1

Samhällslära (SL) 1 (2) 3

Psykologi (PS) 1 4

Hälsokunskap (HÄ) 1 2

KONST- OCH FÄRDIGHETSÄMNEN

Musik (MU) 1 (1-2) 4 3

Teckning (TE) 1 (1-2) 4

Gymnastik (GY) 1 (2) 4 2

IDROTT 

Fotboll 12 9

Friidrott 12 9

Orientering 12 9

Skidåkning 12 9

Övriga grenar 12 9

Träningslära 1 2

STUDIEHANDLEDNING 1 1 1 … 4

ÖVRIGA ÄMNEN 

KURSER SAMMANLAGT 53 - 57 kurser minst 10 0…11 kurser

Studerande bör ha MINST 75 KURSER för att få avgångsbetyg från gymnasiet

Kursantal (ej kursens nummer)
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Timplan enligt läroplan 2016 (BG2) 
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Timplan enligt läroplan 2016 (BG1) 
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