
Välkommen till Ålands lyceum
Informationstillfälle för vårdnadshavarna till åk 1

08.09.2022

En skola som ger god 
allmänbildning och öppnar 

dörrar till akademiska studier 
vid högskolor och universitet i 

hela världen.

gymnasium.ax



Kvällens agenda

• Inledning och presentation - rektor Marcus Koskinen-Hagman

• Hem- och skolaföreningens årsmöte - inställt

• Program för studerande i behov av stöd - lektor Anne Almkvist 

• Info om studierna - studiehandledare Anna Levander

• Samling i respektive basgrupp med grupphandledaren – rundvandring

I denna publicerade version av kvällens presentation har bilder på studerande 
och personal tagits bort helt eller delvis.
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Här hittar ni 
presentationen 
och annan info 
till hemmen!
Följ länk här…

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum/lasaret/information-vardnadshavare


Hem- och 
skolaföreningen 
vid ÅL

• Medlemsavgiften!
• 10 € / familj

• Kontonummer: ÅAB FI36 6601 0003 2744 20

• Uppgifter finns att läsa på Wilmas anslagstavla
och Studnet
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Webbadress: 
https://studnet.gymnasium.ax/

Välj därefter lyceet!

https://studnet.gymnasium.ax/


Stor skola, 
många
möjligheter

•Ca 440 studerande

•Ca 50 personal

gymnasium.ax

Studerande Totalt

Åk 1 89 70 159

Åk 2 70 57 127

Åk 3 96 60 156

255 187 442



Välmående 
studenter –
hur når vi 
dit?

Hösten 2022 – introdagar för åk 1 
under ledning av studerande i åk 3
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Skolans mål 
& 
värdegrund
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• Ge en god grund för högskole- och 
universitetsutbildning

• Att stimulera lärande på olika sätt
• Personlig utveckling

• Självkänsla och självförtroende

• Etisk fostran



Studeranderådet
• Delaktighet

• Ska höras i olika
skolfrågor

• Demokratifostran

• Åk 1 väljer sina
representanter nästa
vecka



Arbetsgrupper som ordnar evenemang
• Biblioteksråd

• Friskvårdsgrupp

• Hållbarhetsgrupp

• Jämställdhetsgrupp

• Kulturgrupp

gymnasium.ax



Studiehandledning

• 1A och 1B Jenny Polviander

• 1C, 1D och 1E Anna Levander

• 1F och 1G Anne-Git Elling

Mer info senare i presentationen!
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IKT-handledning

• IKT-handledare Cia Valve

• Datorn är personlig egendom
• Skolans försäkring gäller inte

• Subventionering 400 € betalas ut i slutet av september

• Studentprovens operativsystem Abitti
• Begränsad möjlighet till lånedator
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Studerandevård

• Studerandehälsan på Neptunigatan 21
• Psykolog: Jhonina Lindqvist

• Kurator: Pernilla Silvander

• Hälsovårdare: Jasmine Sjöberg

• Läkare

Studerandevårds-
ärenden som berör 
sjukdom överförs 

inte automatiskt från 
grundskolan till 
Ålands lyceum.



Studiesociala förmåner

• Kostnadsfri lunch och mellanmål

• Busskort om skolvägen längre än 5 km    
eller hyresbidrag.

• Studiestöd från fyllda 17 år

• Största delen av läromedlen 
subventioneras i åk 1



Grundskola - teoretiskt gymnasium
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Eget driv

Eget ansvar

Aktivt 
deltagande



Grundskola - teoretiskt gymnasium
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• Ingen speciallärare

• Ingen smågruppsundervisning

• Ingen anpassning av innehållViktigt att 
känna till!



Studerande i behov av stöd
• Ansvarig lärare: Anne Almkvist

• Logoped: Josefin Granholm-Glad

• Handlingsplan och information: se Studnet
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Stödfunktioner

• Stöd vid längre sjukfrånvaro

• Stödjande studieavsnitt (svenska, engelska)

• Förlängd provtid

• Räkna med Johnny & Alexandra

• Drop-in stöd i engelska

Logoped
Josefin Granholm-Glad

IKT-handledare
Cecilia Valve (Cia)

Sara Gref
Drop-in stöd engelska

Alexandra Lillie
Stöd i matematik

Räkna med Johnny
Stöd i matematik



Svenska som andraspråk

• Annat modersmål än svenska

• Deltar i de vanliga studieavsnitten i svenska och litteratur

• Bedömning enligt SVA-bedömningsmatris

• Stöd en gång i veckan

• Möjlighet att skriva Svenska som andraspråk i studentexamen
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Helena Enroos
Ansvarig lärare



Överföring av information
För studerandes bästa
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• Ingen information förs per automatik över från högstadiet till 
gymnasialstadiet

• Tillstånd av studerande och vårdnadshavare att föra över information
• Ta gärna kontakt med oss om det är något vi behöver känna till!



Lusselotsen
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• En handbok för skolarbete
• Hur disponerar innehållet t ex i en text

• Allmänna begrepp i undervisningen 

• Ämnesspecifika modeller och frågeställningar

• Källhänvisning

• Får användas vid utvärderingstillfällen



VIS - Studera starkt
•• Obligatoriskt studieavsnitt i åk 1

• Fokus på studerandes styrkor

• Vetenskaplig grund inom positiv 
psykologi

• Mycket uppskattat av studerande!



Hur är det på Lusse?
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Många nya 
vänner

Studietakten 
betydligt 

högre
Uppskattar lugnet 

och arbetsron 

Periodiseringen 
positiv

Håltimmar



Åk 1 introduktionsdagar & Lussedag
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Biblioteket
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Utbyten inom språkstudierna
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Ämnesövergripande studieavsnitt
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Demokrati, jämställdhet & hållbarhet
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Årliga evenemang
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Det eviga informationsflödet!
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Informationskanaler och lärplattform

Wilma E-post ItslearningWebben



Digital lärmiljö - läromedel
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Ti-Nspire CX CAS 
Digital räknare



Digital lärmiljö – digitala provverktyg

gymnasium.ax

Även studentproven 
skrivs digitalt i 

Abitti provverktyg.



Många olika 
förmågor vid 
Ålands lyceum
Frihet under ansvar!
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Studier vid 
Ålands lyceum

LP2021 – vad är det?

Vad gör vi studiehandledare?

Infotimmar

Studentexamen
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Läroplan 2021

gymnasium.ax

▪ NU
– 150 studiepoäng

– Samma obligatoriska 
studieavsnitt för alla

– Större frihet att välja, 
fritt kombinera olika 
ämnesområden

– Moduler och 
studieavsnitt

▪ DÅ

– 75 kurser

– 4 inriktningar

– Obligatoriskt och 
valfritt varierade 
mellan inriktningarna

– Kurser
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Vad gör vi 
studie-
handledare?

• Administrerar studieavsnitten

• Ändringar i schemat

• Nivåbyten (matematik och språk)

• Individuella samtal

• Ett samtal / årskurs

• Åk 1 i period 3

• Går igenom skolsituationen i allmänhet, schema, läxor, 
eventuella framtidsplaner mm.

• Kontinuerlig uppföljning av studierna

• Infotimmar, få lektioner

gymnasium.ax

Drop-in kl. 8 – 16:15
→Du når oss per e-post eller telefon



Vad är 
infotimmar?

Onsdagar kl.14:30 - 15:15
◦Obligatoriska och valfria infotimmar

◦Varierande innehåll:

• Info om studieavsnitt & val

• Info om studentexamen

• Info om vidare studier
• Allmänt om högskolestudier

• Åland, Finland och Sverige

• Övriga länder (tex i Norden, engelskspråkiga 
utbildningar/länder)

• Gästföreläsare
• Vill du komma hit och gästföreläsa om dina 

studier/examen och vägen fram till det jobb du 
har idag?

gymnasium.ax



Aktuellt inför åk 2
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December: Information om studentexamen

Februari: Genomgång av studieavsnitten inför det  
andra året 

Mars: Studieplanen inför åk 2 lämnas in



Studentexamen
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• Ett mognadsprov

• Behörighet i hela världen

• Studentexamensnämnden 
uppbär avgift för prov och 
provtillfällen



Studentexamen
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Modersmål
och
litteratur

Matematik Finska
Främmande 
språk

Realämnen

• Minst 4 prov till från minst 3 grupper
• Minst 1 prov på lång nivå (ofta engelska)

Obligatoriskt 

Minst 5 
prov!

Biologi
Filosofi
Fysik
Geografi
Historia
Hälsokunskap
Kemi
Livsåskådning
Psykologi
Religion
Samhällskunskap



Antagning till högskola

•Högskolan på Åland
Medeltal + enskilda ämnesvitsord (urvalsprov)

• Fastlandet
Studentprov, urvalsprov

• Sverige
Medeltal, högskoleprov

• Övriga världen
Främst studentprov, referenser, personligt brev, 
språktest mm.



Sverige
•Vissa ämnen krävs i gymnasiet för 

behörighet att söka till nämnda 
utbildningsområden

Med tanke på vidarestudier & 
naturvetenskaper

Fastlandet
• Studentprov i nv-ämnen (m.fl.) ger 

poäng vid antagningen
• Urvalsproven grundar sig på 

gymnasiets lärokurser i matematik, 
fysik/kemi

Jag kan läsa in 
ämnena efter 

gymnasiet!

• Via basår på olika högskolor
• Distans via NTI.se (komvux)

• Natur och medicin-linjen på Västra 
Nylands Folkhögskola förbereder 
för urvalsproven i Finland



Kommande 
infotillfällen för 
vårdnads-
havare

•Vårterminen i åk 2:
• Information om avläggande av 

studentproven

•Höstterminen i åk 3:
• Information om studier efter lyceet
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Kontakt
•Vi kontaktar hemmet vid behov (så länge den studerande är 

omyndig) och vice versa.

• Kontakta gärna oss!
• Ring eller e-posta i första hand

• Om Wilma-meddelande:
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Vi studiehandledare vill betona tre saker...

1. Kontinuerlig läxläsning från skolstart

2. Skolans e-post – kollas dagligen!

3. Studnet – här finns svar på det mesta!
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Och så det där
med balans...

Skola...

Sömn...

Fritid...
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Till sist…

Frågor?

Samling i hemklassrummen 
med respektive grupp-
handledare!


