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Översikt läsåret 2017-2018
Karis-Billnäs gymnasium avslutar idag sitt fyrtioandra verksamhetsår. Som vanligt kan vi
blicka tillbaka på ett händelserikt läsår, som engagerat våra studerande och lärare med arbete och uppgifter innanför och utanför skolhuset, kommunen och landets gränser.
Den tydligaste förändringen i arbetsvardagen har varit det delade rektorsskapet mellan
Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium. Som vi vet blev planerna på Raseborgs
gymnasium inte av, men i syfte att förstärka gymnasiesamarbetet i Raseborg fick de två
svenskspråkiga gymnasierna en gemensam rektor för detta läsår. Rektorn har fördelat sin
tid mellan de båda enheterna, bistådd av två vicerektorer. Det har naturligtvis ställt stora
krav på alla involverade, och lett till behov av att anpassa verksamhetskulturen i vardera
huset. Mötena mellan husen har antagit flera former. Redan andra året i rad gästspelade en
lärare för en period i grannhuset. En gemensam kurs i gymnastik kulminerade i ett halvmaratonlopp på Åland, i vilket över 20 gymnasister från båda skolorna löpte. Gemensamma
exkursioner, teaterbesök och konserter är också värda att nämna, liksom samplaneringsprojekt som involverat lärare från bägge kollegierna.
Förändringsprocesser är dock aldrig lätta, och kräver fördomsfri öppenhet, lyhördhet
och beredskap av alla parter. Letandet efter ytterligare goda former och kontaktytor för
gemensam verksamhet och utbyte av sakkunskap är inte slut. Det här uppmuntrades och
stöddes också av bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, då den i mars beslöt att båda
husen också nästa läsår ska ha en gemensam rektor. Den politiska beställningen är alltså
tydlig och klar - gymnasierna i Raseborg ska sträva efter samarbete, synergi och god användning av gemensamma resurser. Det är ingenting som sker över en natt, det kräver
långsiktigt arbete, kollektivt engagemang och gemensamma arbetsinsatser. Våra erfarenheter från detta läsår utgör en stabil bas att bygga vidare på. Målsättningen är att låta båda skolorna aktivt utbyta god praxis, bevarande den lokala verksamhetskulturen. Med våra två
erfarna, professionella och engagerade kollegium finns det alla förutsättningar för att uppnå
detta.
Ett av det gångna läsårets stora samtalsämnen var naturligtvis #metoo och #dammenbristerdiskussionen, som så gott som över en natt förändrade de flestas syn på samhället vi
lever i. Det här gällde självfallet också skolorna och våra ungdomar, som plötsligt fick en ny
referensram för vilken vardag de kan förvänta sig, och en ny stadig bas att stå på för att uttrycka sina anspråk. Karis-Billnäs gymnasium hade en god utgångspunkt i debatten, i och
med att vi inledde läsåret med att börja uppdatera vår jämlikhetsplan. Frågorna var alltså
aktuella och bekanta, vilket var till stor hjälp. En enkät som genomfördes i gymnasiet gav
till handen att situationen överlag är rätt så god hos oss, även om det alltid finns utrymme
för förbättring. Den temadag kring jämställdhet som arrangerades på våren väckte många
tankar hos såväl lärare som studerande. Dagens budskap sammanfattades elegant på den
avslutande paneldebatten, där de deltagande studerande betonade dialog, respekt och acceptans. Det är goda ledord för vilken verksamhet som helst.

Parallellt med jämställdhetsarbetet jobbade lärare och studerande också med trivseln i
skolan, i arbetsgruppen Må bra. I och utanför gruppen dryftades trivsel och trygghet i skolan, och vilka förutsättningar som krävs för att det ska uppnås. Glädjande och intressant
nog visade det sig att arbetsro är en huvudprioritet för många av våra studerande. Det talar
sitt tydliga språk - våra studerande är mycket medvetna om syftet med sin skolgång, och
förväntar sig också att arbetsvardagen stöder det. Därtill efterlystes trivsamma och ändamålsenliga utrymmen. Också resultaten av undersökningen Hälsa i skolan påvisade behovet
av god ergonomi i klassrummen. Ett konkret resultat av arbetsgruppens möten var trivselregler för Karis-Billnäs gymnasium, samt en plan för inredning av ett av studerandekårens
arbetsutrymmen. Arbetet går vidare på många olika plan.
Det är glädjande att kunna säga att både jämlikhetsarbetet och arbetet med trivseln i
skolan genomfördes i gott samarbete mellan studerande och lärare. Att arbeta gemensamt
på det här sättet för trivseln och tryggheten i skolvardagen rimmar mycket väl med många
av målsättningarna i läroplanen. Det är också en självklarhet att alla slags konstruktiva möten mellan aktörer i skolan är av godo, inte minst för att goda relationer mellan lärare och
studerande är en grundförutsättning för god inlärning.
Det har hänt mycket i det finska gymnasiet under de senaste åren, och det är många reformer som inte ännu är helt slutförda, än mindre utvärderade och trimmade. Utanför
skolväggarna synes dock samhället rusa förbi i allt högre hastighet, och det blir allt tätare
mellan reformerna. I år har det utarbetats ett förslag på ny gymnasielag och förordning,
som enligt rådande tidtabell ska träda i kraft 2019, och därmed synas i gymnasiernas vardag
2021. Det är inte mer än fem år efter att nuvarande läroplan infördes. Förslaget innehåller
många goda tankar, som ett ökat samarbete mellan gymnasier och högskolor, rätt till specialundervisning också till gymnasister, möjlighet att obegränsat förnya studentprov, en tydligare betoning av studiehandledningen samt en struktur som i större utsträckning främjar
ämnesövergripande studiehelheter.
Universitetens antagning har också varit på tapeten under det gångna läsåret. Enligt rådande uppgifter kommer studentexamen att spela en allt centralare roll vid antagningen av
nya studerande. I synnerhet modersmålet och lång matematik kommer att vägas tungt vid
poängräkningen. Det här syns också på de preliminära kursval som gjorts av de niondeklassister som i år sökt sig till gymnasiet. En betydligt större andel har valt lång matematik i
jämförelse med tidigare årskullar. Det länder våra ungdomar till heder att de är så alerta och
långsiktiga då de planerar sina studier. Den förändrade fördelningen kommer däremot att
ställa nya krav på undervisningen i såväl lång som kort matematik. Det är också berättigat
att fråga sig om inte antagningsreformen kunnat beakta, och sträva efter att främja, de ämnen som för tillfället brottas med lågt deltagarantal. I vår europeiska gemenskap skulle våra
studerande minsann vara betjänta av att studera korta språk - tyska, franska eller spanska - i
långt större utsträckning än vad som sker nu.
Därtill är det skäl att igen lyfta fram begreppet arbetsro. Skolan ska naturligtvis gå hand i
hand med det omgivande samhället, och inte fastna i det förgångna. Däremot ska skolan
kunna vara en fast punkt, en fyrbåk, utan att för den delen bli en förlegad institution. Våra
lärare har en hög arbetsmoral, och jobbar hårt för att skapa bästa möjliga inlärningsmiljö
för våra studerande. Nytänk är en del av lärarens arbetsbild, men det är inte ändamålsenligt
att ständigt vara tvungen att omstrukturera sin undervisning, och inte kunna förädla tidigare
års arbete. Med en mer pessimistisk världssyn kan skolan rentav bli sämre under sådana
omständigheter.

Samtidigt som dessa stora frågor dryftats har Karis-Billnäs gymnasium kunnat erbjuda
sina studerande stora och små upplevelser innanför och utanför skolhuset. I år avslutades
två projekt som pågått i flera år, nämligen det av Kulturfondenfinansierade projektet Naturens rikedomar och Erasmus-projektet Meeting and Mirroring Cultures, MMC. Trots olika
målsättning har projekten också haft mycket gemensamt. Där Naturens rikedomar fokuserade på främjandet av de naturvetenskapliga ämnena jobbade MMC med media, kreativa
ämnen och möten mellan olika kulturer. I Naturens rikedomar samarbetade gymnasier i
Västnyland med varandra, också över språkgränserna. Projektet kulminerade i en studieresa
till München. Skolorna som deltog i MMC kom från Finland, Grekland och Italien. Detta
läsår stod de italienska och grekiska skolorna i tur och ordning värdar för deltagarna. Båda
projekten ställde stora krav på lärare och studerande, men gav också ovärderlig kunskap
och erfarenhet.
Våra studerande bjuds också på mycket annan verksamhet av våra aktiva och engagerade lärare. I samband med det väletablerade TOKI-samarbetet besökte våra studerande S:t
Michel, och några veckor senare fick vi motbesök av vår vänskola där. Vi har också hunnit
fira Finlands 100-årsjubileum, genomfört vårt traditionella besök till bokmässan, beundrat
våra eleganta och dansanta andraklassister i samband med de gamlas dag, fortsättningsvis
publicerat vår online-skoltidning Snilleblixten och njutit av den fantastiska musikuppvisningen Band Slam. Vi ska inte heller glömma våra högtider, vårt starka idrottsengagemang,
inbjudna föreläsare, studiebesök och exkursioner av allehanda slag, kulturupplevelser och
all den förnäma vardagsverksamhet som försiggår varje dag inom våra fyra väggar. Jag vill
rikta ett varmt tack till alla våra engagerade lärare, och studerande, som bidragit till vår
mångsidiga och fina verksamhet
Det här läsåret är vi också tvungna att ta avsked av vår mångåriga matematik- och fysiklärare Kristiina Arhippainen. Kristiina har efter flera års trogen tjänst vid Karis-Billnäs
gymnasium uppnått pensionsålder, och får alltså nu ta det sista fulla steget ut i de gyllene
åren. Det är snart tre fulla decennier sedan Kristiina började jobba vid Karis-Billnäs gymnasium. Det är alltså många årskullar som lotsats igenom de matematisk-naturvetenskapliga
labyrinterna av henne. Under alla dessa år har de studerande, lärarna och hela skolan känt
Kristiina som en stor och varm personlighet, alltid redo till skratt, alltid hjälpsam, och alltid
lätt att vända sig till i aktuella frågor. Lärarrummet är redan nu en snäppet tråkigare och
gråare miljö, då Kristiina tömt sitt arbetsbord och diskat ur sin kaffekopp för sista gången.
Jag vill önska Kristiina många avkopplande pensionsår i trädgården, tillsammans med nya
och gamla vänner, barn och barnbarn. Ett stort tack till dig, Kristiina, för allt det du gjort
för Karis-Billnäs gymnasium.
Låt mig till sist önska er alla en skön och varm sommar. Vi kan alla belåtet se tillbaka på
ett inspirerande skolår, och därefter förtjänstfullt slå dank en stund, och ägna oss åt angenäm och sorglös lättja.
Mikael Eriksson
Rektor

Lärare
Rektor
Eriksson Mikael

DI

matematik

FM

finska

FM
FM
FM
KoM
FM
GL
PM
FD
FM
FM
FM
FM
GyM

tyska, franska
matematik, fysik
engelska, tyska
bildkonst, livsåskådningskunskap
biologi, geografi
gymnastik
studiehandledning
matematik, kemi
religion, psykologi, filosofi
matematik
historia, samhällslära
modersmål och litteratur
gymnastik, hälsokunskap

MuM

musik

Vice rektor
Malmberg Mikaela

Lektorer
Andtfolk Monika
Arhippainen Kristiina
Ekholm-Ruohonen Gunilla
Hartman Helena
Lundström Kåre
Mattsson Sebastian
Nylund Carina
Nyström Roger
Olin Mikael
Sjöblom Tommy
Till Jan-Erik
Westerlund-Jäntti Eva
Wikström Miriam

Timlärare
Aspbäck Peik

Övrig personal
Kanslist
Gustafsson Pia
Gröning Mayvor (vikarie)
Kurator
Järviö Marina
Psykolog
Mladenov Anna
Hälsovårdare
Nylund Marina
Fastighetsskötare
Svedberg Stefan
Lokalvårdare
Berglund Sirkka
Nummi Agneta
Nylund Gitte
Virtanen Raija
Kosthållschef
Lindroos Agneta

Studiehandledning
Vid Karis-Billnäs gymnasium har studiehandledningen sett ut på följande sätt:


studiehandledning i grupp 1h/vecka.
För nybörjarna i period 1 och period 3, för fortsättarna i period 4 och 5, för abiturienterna under period 2.
Under studiehandledningstimmarna har följande behandlats:
- studier i gymnasiet, regler, kurser och läroämnen
- studieplanering och uppföljning av studier
- studentexamen
- studie- och yrkesval, arbetslivet
- fortsatta studier och ansökningsförfaranden
- studieteknik och inlärningsstilar
- It i studierna




individuella samtal med studiehandledaren (två gånger/studerande/läsår)
studieplaneringsdagar:
- 18.1.2018 Öppet hus för nior och 20.3.2018 kursvalsinfo för nior
- 28.2.2018, presentation av skolans kursutbud, preliminär planering av kursvalen
för läsåret 2018-19
grupphandledning (2 ggr/period)
studiebesök till
- Helsingfors 2.11.2017 där abiturienterna hade möjlighet att besöka Helsingfors
universitet och Soc&Kom, Svenska Handelshögskolan, Aalto universitetet, Konstuniversitetet och Yrkeshögskolan Arcada
- Åbo 9.3.2018 där Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia presenterades, fortsättarna deltog






Yrkestemadag 30.11.2017 tillsammans med Ekenäs gymnasium och Hangö gymnasium.
-Många representanter från olika branscher och utbildningar deltog i vår gemensamma temadag. Fortsättare och abiturienter deltog.



Studieinfon
-högskolors och studerandes information om olika utbildningar. (se listan nedan)



Tutorkurs har ordnats under läsåret i samarbete med studerandevårdsteamet.

.

Följande informationstillfällen har ordnats vid Karis-Billnäs gymnasium under läsåret:
Hösterminen
15.8
dier
4.9
30.8
v.34-38
v.34-38
16.10
23.10

13.11
2.11
30.10
v.46
30.11
11-18.12

Grupphandledaren och tutorerna informerade nybörjarna om gymnasiestuoch vardagen i vårt gymnasium
Studentskrivningsinfo för de studerande som deltog i höstens studentskrivningar
Tutorerna informerade nybörjarna om provveckan i samband med Nybörjardagarna.
IT i gymnasiestudierna för nybörjarna två lektioner med läraren Esbjörn Hägerstedt.
Barnavårdsföreningen träffade nybörjarna basgruppsvis tre gånger med programmet ”Next Level”
”Att studera i Åbo”. Studerande informerade abiturienterna om att studera i
Åbo samt om Åbo Akademi.
Studerande Isabella Korhonen berättar om olika alternativ efter gymnasiet
och möjligheten att byta studieinriktning efter kandidatexamen. Hon informerade om sina kandidatstudier inom socialvetenskaper i Vasa och därefter
magisterstudier inom Socialpolitik vid i Helsingfors universitet.
Ansökningsinfo om fortsatta studier för abiturienterna
Abiturienterna besökte universitet och högskolor i Helsingfors
Studentskrivningsinfo för våren 2018:s skribenter
Studiehandledaren och tutorerna vid KBG gav information om
gymnasiestudier för årskurs 9 vid Karis svenska högstadium.
Yrkestemadag. Studerande hade möjlighet att välja mellan 22 olika yrkesgrupper under temadagen. I temadagen deltog personer från både arbetslivet
och studielivet.
Nybörjarna fick information om studentexamen och realämnen.

Vårterminen
18.1
8.2
28.2
1.3
5.3
9.3

Niornas dag vid KBG. Intresserade nior besökte gymnasiet och deltog tillsammans med gymnasiestuderande i en gemensam temaeftermiddag där skolans projekt presenterades.
Studentskrivningsinfo för vårens skribenter
Studieplaneringsdag för gymnasiets studerande
Studerande Jennifer Ahtola och Lovisa Till informerade om att leva och studera i Vasa, om studier inom pedagogik och socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Studerande Melina Latvala informerade om studier vid Helsingfors universitet och specifikt om Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi.
Studiebesök till Åbo Akademi och YH Novia med fortsättarna

Studerandekåren
Studerandekårsstyrelsen vid Karis-Billnäs gymnasium bestod vid början av läsåret av Sara
Vanin (ordförande), Wilma Westerlund (viceordförande), Emilia Rissanen (sekreterare),
Erik Ingman (kassör), Andrea Degerlund (marknadsföringsansvarig), Jennie Kervinen (trivselminister), Lina Nyberg (trivselminister). Övriga styrelsemedlemmar var Feicia Berglund,
Wilma Grönqvist, Ida Lindström, Emilie Nordström, Emilia Purontaus, Jasmine Rosenblad, Daniel Sjöberg och Johanna Terlinden.
I och med nyvalet av studerandekårens styrelse i januari består den nuvarande studerandekårsstyrelsen av Johanna Terlinden (ordförande), Ines Latvala (viceordförande), Andrea
Degerlund (sekreterare), Erik Ingman (kassör), Jannica Laukkanen(trivselminister), Wilma
Grönqvist (trivselminister). Övriga styrelsemedlemmar är Felicia Berglund, Ida Lindström,
Jennie Kervinen, Amanda Källman, Wilma Westerlund, Jonathan Huldin, Karin Westerlund, Martin Jungar, Nicholas Grönblom, Ruska Dahlqvist, Walton Pihl och Patrik Ingman.
Monika Andtfolk har under såväl den föregående styrelsens som den nuvarande styrelsens verksamhetsperiod fungerat som handledare för studerandekåren och vi vill tacka
henne för hennes engagemang och arbete.
Studerandekåren har valt att sträva efter att bevara den goda trivseln som råder i skolan
genom både nya och traditionella evenemang. Styrelsen fastslog traditionsenligt att vi fortsätter erbjuda studerande kaffe och te mot en avgift på 3 €. Styrelsen har även valt att upphöra försäljandet av mellanmål 11.10, på grund av dålig åtgång.
Under hösten, 2.9 uppmärksammade KBG Raseborgs pride som arrangerades av Raseborgs ungdomsfullmäktige med bland annat ballonger i regnbågens färger.
10.11 deltog KBG:s studerande i dagsverket. Styrelsen valde att dagsverksinsamlingen
detta år skulle tillfalla WWF.
Den 1.12 ordnade styrelsen traditionsenligt självständighetssupé i skolan innehållande en
trerätters middag, musik och program. Under kvällen lyssnade deltagarna till gästtalaren
Jimmy Holmbergs tal om självständighet. Grupper av studerande i skolan uppträdde med
sång och musik. Styrelsen hade även ordnat en frågesport och gästerna bjöds på mat från
Brasserie.
Studerandekåren och elever deltog även i att fira Suomi 100 med varierande program
4.12-5.12.
I samarbete med lärare ordnades även en glöggbjudning i gymnasiet den 8.12 lillajulen
till ära, där vi fick besök av julgubben.
25.1 ordnades årsmöte i klassrum A11 då alla studerande närvarade och den avgående
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
I påskveckan ordnade styrelsen äggjakt. Under verksamhetsperioden deltog styrelsen
även i ett samarbete med Skola i rörelse projektet. Vi fick ge synpunkter och förslag för att
få studerande att röra på sig mer.
Den 28.4 ordnade styrelsen en filmdag och bjöd lärare och studerande på munk och
mjöd m.h.a bidrag från Hem & Skola. Sista skoldagen spenderades traditionsenligt med
volleyturnering på ängen. Som lunch serverades tortilla i matsalen

Sista skoldagen ordnade elevkårsstyrelsen en volleybollturnering ute på ängen där studerande spelade och åt tortillas.
Studerandekårsstyrelsen tackar alla studerande och lärare, samt Hem&Skola för fint samarbete. Vi önskar alla en riktig varm och skön sommar!

Idrotts- och tävlingsverksamhet
Läsåret inleddes med skolmästerskapen i fotboll. Pojkarna deltog i den första omgången
som spelades i Kimito. Pojkarna vann mot Kimito, spelade oavgjort mot Ekenäs och förlorade mot Åbo och Axxell vilket betydde att man inte avancerade till finalturneringen då
endast ett lag gick vidare.
Kring jul spelades mästerskapen i innebandy där flickorna och pojkarna deltog. I flickornas första omgång som avgjordes i Kyrkslätt blev saldot två förluster mot Ekenäs och
Kyrkslätt och en oavgjord match mot Kimito. Pojkarna spelade sin första omgång hemma i
Karis. Laget vann sin match mot Axxell men de knappa förlusterna mot Mattliden och
Kyrkslätt satte stopp för vidare spel i turneringen.
Skolmästerskapet i handboll avgjordes under våren. Flickorna avancerade från den
första omgången. I kvalomgången till finalturneringen besegrade flickorna Borgå men förlusten mot Kyrkslätt betydde att man inte avancerade till finalturneringen. Pojkarna avancerade både från den första och den andra omgången. I finalturneringen som spelades
hemma i Karis förlorade man semifinalen knappt mot Mattliden och i bronsmatchen var
Grankulla för starka. I laget som slutade fyra spelade Linus Sjöman, Linus Rosendal, Emil
Sjöström, Viktor Lindblad, Lucas Sundström, Tim Holmqvist, Jonathan Huldin och John
Ojala. I de två tidigare omgångarna spelade också Oscar Gustafsson, Jakob Hahnsson och
Alexander Holmström.
I Stafettkarnevalen löpte pojklaget på 4x100 meter in på en elfte plats. I laget löpte Erik
Ingman, Linus Rosendal, Viktor Lindblad och Patrik Ingman. Flicklaget på samma sträcka
med Wilma Westerlund, Jannica Laukkanen, Tinja Rolin och Nicolina Nynäs löpte i mål på
en trettonde plats. Samma placering blev det i den svenska stafetten för laget Jannica Laukkanen, Viktor Lindblad, Tinja Rolin, Linus Rosendal, Amanda Källman, Erik Ingman, Nicolina Nynäs och Patrik Ingman.

Studerande 2017-2018
RA= Raseborg
LO = Lojo

IÅ = Ingå
KI = Kimitoön

µ 17 lektor Mikaela Malmberg

κ 17 lektor Roger Nyström
Bussman Eddi
Fagerström Jens
Grönholm Alva
Hagström Oliver
Holmqvist Milton
Ingman Patrik
Jungar Martin
Lerviks Birk
Lindqvist Viktor
Lindvik Wilma
Söderlund Frida
von Koskull Robin
Westerlund Julia
Yu Hung-Yu
Ölander Wilma
Öster Lotta

RA
RA
RA
RA
RA
RA
IÅ
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Bilenberg Josephine
Blomberg Mina
Bussman Benjamin
Heinström Matias
Helle Oscar
Hildeen Erin
Kallinen Minea
Kemi Ronja
Latvala Ines
Lindblad Viktor
Löfberg Oskar
Mervasto Julia
Nordström Fredrik
Sorvari Johan
Tuomi Erika
Westerlund Karin
Wiberg Evelina

RA
RA
RA
RA
RA
IÅ
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

 16 lektor Gunilla Ekholm-Ruohonen

γ 16 lektor Monika Andtfolk
Aiha Filip *
Aiha Marcel *
Berglund Felicia
Dahlqvist Ruska
Gardberg Kristina
Gustafsson Irene
Huldin Jonathan
Ingman Erik
Laitamäki Sonja *
Laukkanen Jannica
Lundström Emma
Michelsson Johanna
Nyberg Lina
Pettersson Samuli
Rothwell Liam
Sundström Lucas
Terlinden Johanna
Tuppurainen Simon
Wasström Anna
Westerlund Wilma
Wilenius Hugo
Zibari Dilan
*utomlands

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
IÅ
RA
RA
RA

Adolfsson Rebecca
Degerlund Andrea
Grönblom Nicholas
Grönqvist Wilma
Grönroos Oscar
Harling Charlotta
Holmberg Leo
Holmqvist Tim
Holmström Alexander
Jensén Linnea
Kallinen Kasper
Kervinen Jennie
Källman Amanda
Lindström Ida
Lindvik Josephine
Nilsone Amanda
Ojala John
Pihl Walton
Rolin Tinja
Rosendal Linus
Schulman Ulrika
Sirén Alvar
Sorvari Joel
Ström Mathias RA
Wessberg Waranya
Westerholm Oscar

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
KI
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
LO
RA
RA
RA
RA

α 15 lektor Eva Westerlund-Jäntti
Blomberg
Boswell
Gustafsson
Hahnsson
Heinström
Herrala
Holmberg
Isaksson
Kallio
Lönnberg
Lönnberg
Nordström
Nynäs
Purontaus
Ramstedt
Rissanen
Rosenblad
Sevón
Sevón
Sirén
Sjöberg
Sjöman
Sjöström
Taht
Tulonen
Tunn
Weber
Wikstedt
Zibari

Jesse
Daniel
Oscar
Jakob
Natalie
Tuuli
Anton
Sandra
Kauri
Casimir
Moa
Emilie
Nicolina
Emilia
Filippa
Emilia
Jasmine
Emma
Ida
Arne
Daniel
Linus
Emil
Amalie
Jenna
Jessica
Alexander
Ronja
Hälgord

RA
RA
RA
RA
RA
RA
IÅ
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Studerandestatistik

κ, µ



Totalt

Raseborg
f
p
15
15
23
22
16
12
54
49
103

Ingå
f
1
1
2

p
1
1
2
4

Övriga
f
p
1
2
2
1
3

f
16
26
16
58

Summa
p
17
22
13
52
110

f+p
33
48
29
110

Stipendier
Av Raseborgs stad förvaltade fonder
Forna elevers fond
Martin Forsténs minnesfond
Oma Froms minnesfond
Karis Lotta Svärds fond
Karis skyddskår, IK-40
Aimo Lindgrens stipendiefond
Gudrun Lundströms stipendiefond
J.O. Nordmans stipendiefond
Oscar Olofssons stipendiefond
Fjalar Springerts stipendiefond
Välläsningsfonden

Oliver Hagström
Wilma Ölander

50 €
50 €

Av Karisbygdens Hem och Skola rf förvaltade fonder
Arla Björklunds stipendiefond
Wilma Lindvik
Erika Tuomi
Ruska Dahlqvist
Oscar Grönroos
Kauri Kallio

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

Thor Portins stipendiefond

Anton Holmberg

100 €

Erik Ingman
Julia Mervasto
Lina Nyberg
Johanna Terlinden

100 €
100 €
100 €
100 €

Sandra Isaksson
Arne Sirén
Filippa Ramstedt
Alva Grönholm
Wilma Grönqvist
Patrik Ingman
Robin von Koskull
Birk Lerviks
Karin Westerlund

300 €
300 €
200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

ma

Av Svenska kulturfonden förvaltad fond
Kurt Hägerstedts minnesfond

Svenska studiefonden
Brita Maria Renlunds Minne

Övriga stipendier och donationer
Andelsbanken Raseborg
Ekenäs Energi
Kaj Gahnströms minnesfond
Hufvudstadsbladet
Ingå kommun
Karis bok & papper

Karis cykelcentral

energiteknik
ty
mo
student
fr
hi
mo
ty
gy
gy
gy
gy

Karis Rotary
Lindströms bomiljö
Lions club Karis-Karjaa

konst

Natur och Miljö r.f.

Nordea
Odd Fellow loge nr 11 Svidja
Pensionerade lärare
Pohjola-Norden
Sparbanksstiftelsen i Ingå
Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo

Studentföreningen Karis Hjärn
Varuboden-Osla handelslag
Västra Nyland
Zonta club Raseborg – Raasepori

ekonomi
ma

ekonomi
ekonomi
ma lång
ma lång
ma kort

student
student
mo

Skolan framför sitt tack till samtliga donatorer.

Emma Sevón
Alexander Weber
Nicolina Nynäs
Leo Holmberg
Anton Holmberg
Leo Holmberg
Robin von Koskull
Lina Nyberg
Karin Westerlund
Oscar Gustafsson
Nicolina Nynäs
Emil Sjöström
Jenna Tulonen
Tinja Rolin
Linus Rosendal
Irene Gustafsson
Amanda Källman
Emma Lundström
Rebecca Adolfsson
Casimir Lönnberg
Wilma Ölander
Martin Jungar
Ida Lindström
Ines Latvala
Ulrika Schulman
Wilma Lindvik
Anton Holmberg
Daniel Sjöberg
Emil Sjöström
Leo Holmberg
Arne Sirén
Nicolina Nynäs
Kauri Kallio
Emilia Rissanen
Emilia Rissanen
Filippa Ramstedt
Amalie Taht
Arne Sirén
Jenna Tulonen

100 €
200 €
200 €
digital halvårsprenumeration
100 €
bok
bok
bok
bok
presentkort, 50 €
presentkort, 50 €
presentkort, 50 €
presentkort, 50 €
100 €
100 €
presentkort, 50 €
150 €
150 €
årsprenumeration
årsprenumeration
årsprenumeration
100 €
100 €
60 €
50 €
bok
225 €
250 €
250 €
200 €
200 €
100 €
200 €
200 €
20 €
presentkort, 100 €
presentkort, 100 €
digital halvårsprenumeration
250 €

Slutprov i muntlig kommunikation
Hahnsson Jakob
Herrala Tuuli
Isaksson Sandra
Nordström Emilie
Ramstedt Filippa
Rissanen Emilia
Sevón Emma
Sirén Arne
Taht Amalie
Tulonen Jenna
Wikstedt Ronja

Intyg över muntlig språkfärdighet
i finska

Intyg över muntlig språkfärdighet
i engelska
Gustafsson Oscar
Holmberg Anton
Kallio Kauri
Lönnberg Casimir
Nordström Emilie
Nynäs Nicolina
Ramstedt Filippa
Sevón Ida
Sirén Arne
Sjöberg Daniel
Sjöström Emil
Taht Amalie
Tulonen Jenna
Weber Alexander

Modersmålsinriktad lärokurs
Sevón Ida
Sirén Arne
Sjöström Emil
Taht Amalie
Tulonen Jenna

Gymnasiediplom i dans
Isaksson Sandra
Rissanen Emilia

Studenter läsåret 2017-2018
Hösten
Sontag Frans
Ström Johan
Vanin Sara.

Våren
Gustafsson Oscar
Hahnsson Jakob
Heinström Natalie
Herrala Aamu-Tuuli
Holmberg Anton
Isaksson Sandra
Kallio Kauri
Lönnberg Casimir
Nordström Emilie
Nynäs Nicolina
Purontaus Emilia
Ramstedt Filippa
Rissanen Emilia
Rosenblad Jasmine
Sevón Emma
Sevón Ida
Sirén Arne
Sjöberg Daniel
Sjöström Emil
Taht Amalie
Tulonen Jenna
Tunn Jessica
Weber Alexander
Wikstedt Ronja
Zibari Hälgord

Karis-Billnäs gymnasium
www.karisbillnas.fi

