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 NÄRA OCH MODERNT.
 

“En skola där du kan 
trivas, vara aktiv och 
nå goda resultat”



 
❖  Nära de studerande.
❖  Stark förankring i närmiljön.
❖  Nära världen via internationella projekt.

 Ett närgymnasium ....
 



 
❖  Modernt.
❖  Jämställt.
❖  Digitalt.

 … i tiden.
 



 
❖  Bästa grunden för fortsatta studier. 

 vid universitet och högskolor.
● År 2021 -> upp till 70% antas på basis av.

.studentbetyget, resten på urvalsprov.
● urvalsprov baseras ofta på gymnasiekurser.

❖ Du får tid att fundera och mogna. 
❖ Håller samtidigt alla dörrar öppna ….

 Varför gymnasiet?.
 



 
 Några exempel ....

❖ Vill du bli ekonom?.
❖ Vill du bli socionom?.
❖ Vill du bli ingenjör?.
❖ Vill du bli fysioterapeut?.
❖ Vill du bli sjukskötare?.
❖ Vill du bli jurist?.
❖ Vill du bli journalist?.
❖ Vill du bli polis?.
❖ Vill du bli lärare eller barnträdgårdslärare?.
❖ Vill du bli företagare?.
❖ Vill du bli programmerare?.

 Varför gymnasiet?.
     



 Efter gymnasiet?.
  Som student kan du söka till:. 

❖  Universitet och högskolor både i.   
.Finland och utomlands.

❖ Yrkeshögskolor.
❖ Yrkesskolor, både linjer för. 

.studenter och linjer för vuxna. 



 
❖ Ny läroplan i höst.
❖ Kurser delas in i moduler och studieavsnitt.
❖ Vi räknar studiepoäng.
❖ Förlängd läroplikt, vilket innebär:.

➢  materialet gratis, böcker och dator.

 Förändringar i gymnasiet.



 
❖ Läroämnena är uppdelade i moduler.
❖ Moduler ingår i olika studieavsnitt.
❖ Moduler kan vara:.

➢ obligatoriska.
➢ fördjupade.
➢ skolvisa.

 Gymnasiets kursutbud.

❖ Totalt 150 studiepoäng:.
➢ Åk I 60 sp (30 kurser).
➢ Åk II 60 sp (30 kurser).
➢ Åk III 30 sp (15 kurser).



 Vissa ämnen kan läsas på olika nivåer.
 

❖ Finska.
➢ A-finska.
➢ B-finska.
➢ Modersmålsinriktad finska.

❖ Matematik.
➢ Kort..
➢ Lång.



 Kanske ett B-språk?.
 ❖ Franska.

❖ Tyska.
❖ Nybörjarnivå (B3)?.
❖ Fortsättningsnivå (B2)?. 



 Ämnesinriktningar.

 VAD vill just. 
DU satsa på?.

DU väljer fördjupade och skolvisa 
studieavsnitt enligt ditt intresse 
och framtida behov

Ämnesinriktningar kan vara t.ex. 
-ma-bi-ge-ke -ma-fy-ke
-sl-hi-ps-ff -ps-re-ff
-språk -Hä-bi-ps



 GNet - självstudier över nätet.
 

❖ En bricka av studieavsnitt som.
 sköts.centralt av 13 gymnasier.

❖ Självständiga studier med.   
 handledning över nätet.

❖ Diverse tillämpade studieavsnitt &.
 prep-kurser .

https://drive.google.com/open?id=1jVwdK0qU9HMPTtLk-kKOT1kbgqnstMrH
https://drive.google.com/open?id=1jVwdK0qU9HMPTtLk-kKOT1kbgqnstMrH


 Vardagen i gymnasiet.
 
❖ Dagarna ser olika ut för de studerande.

➢ Olika läsordningar.
➢ Olika ämnen/kurser på en dag.
➢ Olika antal lektioner per dag.
➢ Olika antal lektioner per vecka

❖ Håltimmar vanliga.
❖ Mer frihet, men också eget ansvar.
❖ Studievanor viktiga.
❖ Du hinner med fritid.
❖ Bra stämning.



 
❖ Studera på ett annat sätt.
❖ Självständigt arbete.
❖ Samarbete.
❖ Djupare inlärning.

 Våra projektarbeten.
 
❖ Hållbart.

➢ läs mer här
❖ TOKI (finska gymnasier).
❖ Kavarex (Italien).
❖ Snilleblixten (skoltidning).

http://karisbillnas.fi/kbgprojekt/hallbar-konsumtion-och-cirkular-ekonomi/


 Allmänna trevligheter.
 

❖ Välkomnande tutorer.
❖ Lägerskola på Högsand.
❖ Studerandekårsverksamhet.
❖ De gamlas dag.
❖ Penkis.



     Intressanta . 
    föreläsare.



 Politisk fostran.
 

 Skuggval.

 Föreläsare.

 Debatter.



 Aktiviteter som.  
 engagerar.

 Webbtidningen 
Snilleblixten.

 Band Slam. Gymnastik.

 Ekonomi.



 Minnen för livet!.



 Läs mer.

 Studiehandbok. 
 och studieguide. 
 på.karisbillnas.fi..



Rektor Studiehandledare
Esbjörn Hägerstedt, 019 289 3564 Carina Nylund, 019 289 3502
esbjorn.hagerstedt@raseborg.fi         carina.nylund@raseborg.fi

wilma.raseborg.fi

Karis-Billnäs gymnasium

karisbillnasgymnasium

 Ta gärna kontakt!.

mailto:esbjorn.hagerstedt@raseborg.fi
mailto:carina.nylund@raseborg.fi
https://wilma.raseborg.fi
https://www.facebook.com/KarisBillnasGymnasium/
https://www.instagram.com/karisbillnasgymnasium/?hl=sv


 TACK! . 



 
❖ Gemensam ansökan 23.2-23.3.2021.

➢ Karis-Billnäs gymnasium.
➢ Medeltalsgräns: 7,0 (läsämnen).

 Vad är aktuellt?.

❖ Studievalen matas in i mars.
➢ Lång/kort matematik.
➢ Nivåindelning i finska.
➢ B-språk (tyska/franska.
➢ Skolvisa kurser.
➢ Projekt.


