
Välkomna till 

Ålands lyceums
informationstillfälle för 

åk 9-vårdnadshavare 30.1.2019

- En skola som ger god 
allmänbildning och öppnar 

dörrar till akademiska studier 
vid högskolor och universitet.



Kvällens agenda:

 Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder

 Studiehandledare Jenny Polviander informerar om 
studier på lyceet

 Rundvandring för dem som så önskar med 
studiehandledarna Anne-Git Elling, Anna Levander 
och Jenny Polviander



Ålands gymnasium

 En myndighet (fr.o.m 1.8 2011) som ansvarar för två 
skolor 

 Två skolor:



Kolla in www.gymnasium.ax!



Här hittar ni 
presentationen!



Ålands lyceum: Mål

 Få en allmänbildande och studieförberedande 
utbildning.

 Läsa minst 75 kurser.

 Erhålla studentexamen.



Studentkullen våren 2018

 Bild borttagen



Ny skolform

Det här förväntar vi oss av våra studerande:

 Eget driv i allt vad som berör skolgången

 Eget ansvar för att hålla sig à jour med skolans informationsflöde: 
e-posten, studnet men också Wilma, Fronter etc.

 Hålla deadlines för anmälningar, inlämningsuppgifter etc.

 Aktivt deltagande på lektioner +

 Kontinuerlig läxläsning 

= nyckeln till det mest effektiva sättet att nå kunskap och bildning



Målet är att 
studerande ska…

… ges 
utrymme till 
individuell 

utveckling och 
mognad

… utveckla en 
förmåga att 

kritiskt granska 
olika budskap.

… komma till insikt om 
sitt eget ansvar både 

personligt och 
samhälleligt.

… inse sitt ansvar för 
natur, miljö och hållbar 

utveckling.

… utveckla glädje och intresse att 
ständigt vidga och fördjupa sina 

kunskaper och därmed sin 
beredskap att leva och fungera i 
en föränderlig och globaliserad 

värld.



En stor skola

Flickor Pojkar Totalt

ÅK 1 91 60 151

ÅK 2 75 56 131

ÅK 3 71 66 127

ÅK 4 6 4 10

58% 42% 419

+ 4 studerande som tog examen till jul (2 flickor och 2 pojkar)



Personal

 Rektor Marcus Koskinen-Hagman

 Prorektor Fredrik Törnroos

 Ca 40 lärare

 3 studiehandledare

 IKT-handledare (ÅL) 

 IT-avdelning (ÅgIT)

 Kanslipersonal

 Köks- och städpersonal (ÅG)



Lärarkollegiet hösten 2018

Bild borttagen



Studerande- och skolhälsovård

 Studerandevården (ÅHS)
– Mottagning i studerandehälsans lokaler på Neptunigatan 21

– Skolhälsovårdare Agneta Backman

– Skolpsykolog Jhonina Lindqvist

– Skolkurator Pernilla Silvander

 Uppföljning av frånvaro  grupphandledare
– Samtal med grupphandledare och/eller studiehandledare

– Kontakt med hemmet vid behov



Studiesociala förmåner

 Fri lunch varje dag

 Gratis frukt till mellanmål

 Busskort (skolvägen > 5 km) 

eller 

 Hyresbidrag (max 221€)

 Studiestöd från fyllda 17 år 
(inkomstbaserat fram till 
studerande fyller 18 år)



Antagningsregler

 160 nya studieplatser

 Inträdeskrav:

– Minst 14 poäng  ≈ 7,5 i medelbetyg från högstadiet

– I mån av plats kan sökande antas om de har 13 poäng inkl. 
minst 4 programvisa poäng (dvs medel 7,25 för vitsorden i 
eng, ma, sve och hi)

– Intresse/förstahandsval: 2 poäng

– Grundskolepoäng: 2 poäng



För antagningsregler, se:

https://www.gymnasium.ax/


Informationskanaler

 Studnet: https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum
= vår digitala studieguide.

 Alla studerande har egen e-postadress 

– e-posten skall läsas varje dag

 Intern info-TV

 Grupphandledare/Studiehandledare

 Föräldramöte varje läsår 

 Hem- och skolaförening

 Studieadministrationsprogrammet Wilma

 Välkomstfolder kommer i postlådan i början av augusti.

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum


Överföring av information
 Informationen går inte automatiskt från högstadiet till 

gymnasialstadiet
– Vi på lyceet delges inte vetskap om sjukdomar, funktionshinder etc. 

– Du som målsman har det yttersta ansvaret att förmedla sådan  
information som är viktigt att veta för oss på lyceet. 

– Antingen tar du kontakt direkt till oss eller så pratar du med ditt barns 
elevhandledare. Ni bestämmer vem som förmedlar vad till oss. 

– Detta för att ditt barn skall ges möjlighet att så smidigt som möjligt 
finna sig tillrätta i den nya skolmiljön.

 Skolhälsovårdare måste följa sitt regelverk (OBS! Två myndigheter)
– Studerande och vårdnadshavare måste ge sitt tillstånd att föra 

informationen vidare

– Ibland går det lång tid innan skolhälsovårdaren haft kontakt med alla 
nya studerande

 Information för studerandes bästa 



Handlingsplan för studerande 
i behov av särskilt stöd

 Logoped Josefin Granholm-Glad/ansvarig lärare Anne Almkvist
 Lässcreening under hösten
 Intyg över läs- och skrivsvårigheter ger rätt till specialarrangemang 

i studentproven:
– Längre tid för prov, hjälpmedel m.m. 
– Studerande bestämmer själv vad som känns bäst
– Intyget krävs också för att studerande skall ha rätt till 

specialarrangemang i studentexamen (bl.a. längre tid).

 Har man intyg  ge det till skolan  berättigar till hjälp!
 Logopeden utreder och rekommenderar alternativa lärverktyg för 

att underlätta studierna
 Obs! Ingen anpassning av kursinnehåll – kurserna ligger till grund 

för att klara studentproven.



Stöd

 Ingen speciallärare.

 Finns stödjande kurser, men ingen specialundervisning.

– En kurs i skrivträning för skrivsvaga (SV10)

– En kurs i lästräning för svaga läsare (SV11)

– En stödkurs i engelska (ENG11)

 Stödtimmar i matematik två lektionspass i veckan = Räkna 
med Johnny (Eklöw)

 Stödundervisning som punktinsats vid längre tids sjukdom 
eller andra särskilda skäl.



Svenska som andraspråk

 Berör studerande som har annat modersmål än svenska.

 Studerande deltar i de vanliga svenska och litteratur-
kurserna men blir bedömda enligt en SVA-
bedömningsmatris.

 Stödtimmar i svenska ca 1 lektionspass/vecka.

 Möjlighet att ersätta modersmålsprovet i studentexamen 
med provet i svenska som andraspråk. 
– Gäller även de som inte har valt SVA-bedömning i kurserna.

 Ansvarig lärare: Helena Enroos



Hur ser de studerande på lyceet?

 De flesta trivs bra – hittar många nya vänner

 De flesta upplever att studietakten är betydligt högre jämfört 
med högstadiet

 De uppskattar lugnet och arbetsron

 De flesta upplever periodiseringen som positiv

 De upplever en viss stress i samband med provperioden –
men tycker samtidigt att det är skönt att få koncentrera sig 
på proven

 Håltimmar – upplevs av många som en fördel, ger möjlighet 
till läxläsning, samvaro m.m.



Diverse aktiviteter …

 Utbyten med skolor i Frankrike, Spanien och Tyskland

 Deltar i diverse tävlingar (uppsatstävlingar, ekonomi, 
matematik)

 Bjuder in gäster

 Samlingar och olika evenemang

Bilder borttagna



ÅK1 Introduktionsdag 

Bilder borttagna



Ålands lyceum 120 år

Bilder borttagna



Nordiska litteraturveckan: 
läsvecka + författarbesök

Bild borttagen



Biljardsamvaro

Bild borttagen



Utbyte till Spanien

Bild borttagen



Utbyte till Tyskland

Bild borttagen



Tyska studerande på svarsvisit

Bild borttagen



Ämnesövergripande 
temakurser



Samlingar, teaterföreställningar

 Bilder borttagna



Luciamorgon

Bild borttagen



Julfest

Bild borttagen



Karonkan

Bilder borttagna



 Lärarna i lyceet arbetar kontinuerligt med att 
digitalisera undervisningen:
– Digitala läromedel och lärplattformar

– Studerande använder dator på lektionerna för 
anteckningar mm.

– Studerande skriver elektroniska prov och förhör

– Digital miniräknare

 Studerande kommer att skriva alla sina 
studentexamensprov på dator!

Lyceet - en digital lärmiljö



Lyceet - en digital lärmiljö

 Alla nya studerande måste medta egen bärbar dator 
vid skolstarten.

 Ni väljer själva vad ni skaffar och står även för 
kostnaden.

 Se viktig information, bl a vilka kriterier datorn 
behöver uppfylla på www.gymnasium.ax

 Mot uppvisande av en dator som motsvarar skolans 
krav kommer ni att återbetalas 100€ i slutet av 
period 1, dvs. inom september 2019.

http://www.gymnasium.ax/


Kursmaterial mm.

 Kursmaterialet varierar, tryckt/digitalt
– Den digitala litteraturen ökar år för år vilket innebär en 

lägre kostnad gällande litteraturanskaffning.

– Schemat och vilka kurser som läses i period 1 ges till de 
studerande den första skoldagen 12 augusti.

– OBS! Inga böcker behövs den första skoldagen. 

 Kostnader: 
– All kurslitteratur och allt material bekostar den studerande 

själv.

– Studentexamensnämnden uppbär avgifter för respektive 
studentprov och för varje enskilt skrivtillfälle. 
• Nu: 14 €/tillfälle och 28 €/prov



Gymnasiet – ett steg på vägen

 Öppnar många dörrar

 Kräver intresse för 
teoretiska studier

 Förutsätter goda 
arbetsvanor och bra 
studieteknik

Bild borttagen



Studier på lyceet

1. Studentexamen

2. Språkval

3. Läroämnen på olika nivåer:

• finska, fysik, kemi och matematik 

4. Lyceets inriktningar

5. Val av kurser

6. Ämnesvalskortet och ansökan



1) Studentexamen – ett 
mognadsprov 

 Studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid 
högskola såväl nationellt och internationellt.

 Gymnasieutbildningen avslutas med studentexamen. 

 Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har 
tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets 
läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för 
gymnasieutbildningen.

 Förmågan att bygga ny kunskap och se samband över 
läroämnesgränserna betonas allt mer.



1) Studentexamen = mognadsprov 

 Studentexamen omfattar minst fyra prov:
– provet i modersmål och litteratur 

samt enligt eget val tre prov av antingen
– det andra inhemska språket (finska) eller

– provet i ett främmande språk (oftast engelska) eller

– provet i matematik eller

– provet i realämnena (bi, fil, fy, ge, hi, hä, ke, livs, psy, re, sam)

 Utöver dessa prov kan examinanderna delta i ett eller 
flera extra prov.

- Studentexamen förnyas fr om 
våren 2022! Ändringen berör ev. 

fyraårs-studerande.



2) Språkvalet

 Alla studerande måste läsa minst ett främmande 
språk utöver engelska.

 Ålands lyceum erbjuder: 
 Finska

 Franska

 Spanska

 Tyska ¡Hola!

Salut!

Moi!

Hi!

Hallo!



2) Språkvalet

 Finska kan läsas på tre nivåer:
 A-nivå: Mycket goda kunskaper från grundskolan eller den 

studerande  har kontakt med finska i hemmet/släkten. 

 A2-nivå: Den studerande har läst finska från åk 5 och hela 
högstadiet och det har fungerat bra.

 B-nivå: Den studerande har inga eller svaga kunskaper i finska

OBS! 

 Endast A- och A2-finska ger sådana kunskaper att den 
studerande kan välja att skriva studentexamensprovet i finska.

Moi!



2) Språkvalet

Franska och tyska

• Om den studerande inte läst språket tidigare inleds 
studierna på kurs 1

• Om den studerande (med framgång) läst språket t.o.m. 
årskurs 9 inleds studierna vanligtvis på kurs 4 
– Språklärarna i högstadiet ger rekommendation!

Spanska 

• Studierna inleds på kurs 1 eller enligt lärarens 
rekommendation

• KHS-elever som läst spanska i åk 7-9 (med framgång) 
inleder sina studier på kurs 4.

Hallo! Salut!

¡Hola!



2) Språkvalet

 Förutom engelska och det obligatoriska främmande 
språket kan den studerande välja att läsa extra
främmande språk

 Förutom de redan nämnda språken också ryska
 (oftast endast ett fåtal kurser)

Привет!



3) Läroämnen på olika nivåer i 
gymnasiet?

 Följande ämnen erbjuds på två nivåer, 

kort och lång:

- fysik

- kemi

- matematik



Vanliga frågor om lång nivå 
i matte, fysik, kemi…

 För vad och för vem?

SVAR: För de som planerar att studera inom det 
matematiska, medicinska, naturvetenskapliga 
eller tekniska området i framtiden är det naturligt 
att läsa lång nivå i matematik, fysik och kemi.

 Exempel: apotekare, biolog, ingenjör, lärare i matematik, 
fysik och kemi, tandläkare, läkare, veterinär etc.

- Idoghet beträffande 
läxläsning är en förutsättning!



Vanliga frågor…
 Hur påverkar det mina möjligheter till vidare utbildning?

SVAR: För de som planerar att studera inom det 
matematiska, medicinska, naturvetenskapliga eller 
tekniska området i framtiden gäller följande:

Fastlandet
– Studentproven i matematik, fysik och kemi ger poäng vid 

ansökan 
– De flesta urvalsprov/inträdesförhör grundar sig på 

gymnasiets kurser i matematik, fysik/kemi 

Sverige
– Man måste ha läst dessa ämnen i gymnasiet för att vara 

behörig att söka till ovannämnda utbildningsområden



Vanliga frågor…

 Kan jag läsa in dessa ämnen efter gymnasiet?

SVAR: Ja!

- Du kan läsa in behörigheterna på distans via NTI.se

- I Sverige kan man läsa in dessa behörigheter t.ex. via basår på 
olika högskolor.

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



Vanliga frågor…

 Vad är skillnaden mellan kort och lång nivå?

Kort nivå

Obligatoriska kurser:

Matte 6 kurser

Fysik 1 kurs

Kemi 1 kurs

Lång nivå 

Obligatoriska kurser:

Matte 10 kurser

Fysik 6   kurser

Kemi 3   kurser



Vanliga frågor…

 Om jag har jobbigt med matten nu?

– Rådgör grundligt med matteläraren i grundskolan om 
lämplig nivå!

 Kan jag byta nivå på lusse om jag inte klarar 
lång nivå?

– Ja, men kan innebära stora förändringar i schemat.



Vanliga frågor…

 Måste jag läsa lång nivå i alla tre ämnen?
– Nej! 

På inriktningarna estetisk, hum/sam, hälsa och idrott kan 
du läsa lång matematik utan krav på varken fysik eller 
kemi.

 Om jag skall välja naturvetenskapliga 
inriktningen måste jag läsa lång nivå i matte, 
fysik och kemi från åk 1?
– Ja!



4) Inriktningar

 Estetisk

 Humanistisk-samhällsvetenskaplig

 Hälsa och idrott 

 Naturvetenskaplig



STUDERANDE PER INRIKTNING 
2018-2019

Estetisk
Hälsa & 
idrott

Humanis-
tisk

Naturvet-
enskaplig Totalt

ÅK 1 - 22 - 47

151
82 som 

ännu ska
välja

ÅK 2
6 bildkonst

2 dans
2 musik

20 64 37 131

ÅK 3/4
8 bildkonst

3 dans
1 musik

23 65 37 137

Per 
07.01.2019 419



Estetisk inriktning

 Väljs under våren i årskurs 1

 Möjlighet att fördjupa 
sig inom: 
– bildkonst
– musik*
– dans*

* vid Ålands musikinstitut

 I slutskedet av bildkonstinriktningen genomförs ett 
diplomarbete som kan vara till nytta inför vidare konststudier. 



Estetisk: dans, musik

 Profileringen mot musik eller dans kräver tillräckliga 
grundkunskaper och man bör vara inskriven vid Ålands 
musikinstitut fr.o.m. åk 1 (instrument, sång eller dans) 

 Om man väljer dans eller musik som inriktningsämne ska 
man uppnå kursexamen på institutnivå eller framföra ett 
examensarbete som består av en konsert eller ett 
framträdande. 

 Kontakta musikinstitutet om intresse finns!
– Inträdesprov inför nästa läsår ordnas under våren 2019. 



Humanistisk-
samhällsvetenskaplig inriktning

 Väljs under våren i årskurs 
1

 Möjlighet att fördjupa sig 
inom:

– filosofi

– historia

– hälsokunskap

– psykologi

– religion/livsåskådning

– samhällskunskap

– språk: finska, franska, ryska, 
spanska, tyska

 Stor valfrihet!

Bild borttagen



Inriktningen hälsa och idrott

 Väljs i årskurs 9!

 Möjlighet att fördjupa och utveckla intresset 
för bl.a.:

– fysisk aktivitet

– kost

– träningslära

– idrottsskador

– mental träning

– kroppens byggnad 

och funktion



Hälsa och idrott
 Möjligheter till träning på skoltid, i samarbete med aktuell 

förening/Ålands Idrott

– Skolan frilägger 2 lektionspass/vecka som ger den studerande 
möjlighet att i samråd med sin förening träna på skoltid 

 Max 24 studerande, vilka antas på basen av antagnings-
poängen från grundskolebetyget

 OBS! Begränsat språkutbud: 

Endast finska och tyska kan vara obligatoriskt språk.

Kom ihåg HIDR-infotillfället  7.2 kl. 18!



Naturvetenskaplig inriktning

 Väljs i åk 9!

 För att hinna med alla obligatoriska kurser i lång fysik, kemi och 
matematik måste den studerande påbörja läroämnena i åk 1. 

 Möjlighet att fördjupa sig inom:

– biologi

– geografi

– kemi

– fysik

– matematik



Vidare studier
 Med tanke på vidare studier ger inriktningarna ES, HS och HI

samma möjligheter

 Därutöver kan de som valt NV-inriktningen eller läst lång 
matte/fysik/kemi på HI inriktningen också söka till 
naturvetenskapliga utbildningar inom teknik, medicin etc.

 Antagning till högskolestudier
– Högskolan på Åland: 

medeltalet på avgångsbetyget (ev. urvalsprov)

– Fastlandet:

studentprov och urvalsprov

– Sverige:

medeltalet på avgångsbetyget, högskoleprovet

– Övriga världen:

studentprov, referenser, personligt brev, språktest mm.



5) Studieupplägg

 Läsåret består av 5 perioder.

 De olika läroämnena indelas i kurser.

– Studerande har vanligen 5-6 kurser per period.

– 1 kurs = 3 lektioner i veckan i ca 7 veckor

– 1 lektion = 75 minuter

 Provperiod = 7 dagar i slutet av perioden med 
annat schema.

 3 år eller 4 år

– Ca 10 % väljer att gå på 4 år



Exempel på kursupplägg, åk 1:

 Period 1: IDR01, FIF01, TY04, HÄ01, ML01, ENG01, LÄR01

 Period 2: IDR01, SV01, FYL01, GEO01, KEL01, REL01, TY05 

 Period 3: IDR01-02, SV02, FIF02, FYL02, ML02, HI01, BIK05

 Period 4: IDR02, BI01, FIF03, FYL03, ML03, ENG02, TY06

 Period 5: IDR02, SV03, HI02, ML03, KEL02, TY07, LÄR01

 Totalt: 30 kurser + 0,5 LÄR



Exempel på läsordning för en 
naturvetare, period 3: 

Lektion Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.00-
9.20

9.35-
10.55

11.00-
12.45 +

lunch

13.00-
14.20

14.40-
16.00

Info-
timme

HI01

HI01

HI01

IDR02

SV02

SV02

SV02

FIF02

FIF02

FIF02

FYL02

FYL02

FYL02

BIK05

BIK05

BIK05

ML02

ML02

ML02LÄR



Exempel på läsordning för en HIDR-
studerande, period 3: 

Lektion Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.00-
9.20

Special-
idrott

9.35-
10.55

Special-
idrott

11.00-
12.45 +

lunch

13.00-
14.20

14.40-
16.00

Info-
timme

HI01

HI01

HI01

IDR02

SV02

SV02

SV02

FIF02

FIF02

FIF02

BI01

BI01

BI01

ML02

ML02

ML02LÄR



6) Ämnesvalskortet

 Det första läsåret läses ca 30 kurser

 Det första läsåret är fastställt med ett flertal 
grundläggande obligatoriska kurser i de allra 
flesta ämnen

 Så här ser korten ut!

https://www.gymnasium.ax/


Obligatoriska kurser i åk 1:

 Biologi                                (1 kurs)

 Engelska                           (2 kurser)

 Filosofi ( 1 kurs)

 Fysik lång/kort    ( 3/1 kurser )

 Geografi                             (1 kurs)

 Historia                            (2 kurser)

 Hälsokunskap                     (1 kurs)

 Idrott                               (2 kurser)

 Kemi lång/kort     (2/1 kurser)

 Lärandestrategi                (0,5 kurs)        

 Religion/livsåskådning      ( 1 kurs)

 Psykologi                            (1 kurs)

 Samhällskunskap                (1 kurs)

 Svenska                            (3 kurser)

+ Matematik:
- lång 4 kurser
- kort 3 kurser

+ Språk, 3 eller 4 kurser
- fortsättnings  
- nybörjar 



Obligatoriska kurser i åk 1:
- hälsa och idrott

 De studerande följer s.g.s. samma upplägg 
som övriga studerande, förutom:

– 2 obligatoriska kurser hälsa och idrott per läsår

– Möjlighet att läsa lång fysik och kemi

– Ett mer begränsat språkutbud: 

• Endast finska och tyska på fortsättnings- och 
nybörjarnivå erbjuds!



Obligatoriska kurser i åk 1
- oavsett inriktning

 Religion eller livsåskådning?
– Om man tillhör statskyrkan: 1 kurs religion
– Om man är skriven i civilregistret / annat trossamfund:

antingen 1 kurs religion
eller 1 kurs livsåskådning

 Matematik
– Lång: 4 kurser
– Kort: 3 kurser

 Språk 3-4 kurser

 De obligatoriska kurserna i åk 1 kan således variera 
mellan 24,5 och 29,5 kurser.



Valfria kurser

 För att komma upp i ca 30 kurser väljer den 
studerande ytterligare valfria kurser i:

språk, historia, biologi, psykologi, informationsteknik, 
bildkonst, musik, teater

 Externa fritt valda kurser, för handledda 
fritidsaktiviteter:
– Sport, musik, dans, FBK, medis-kurser m.m.

– Ska inte räknas med nu i kursvalet till åk 1.

– Mer info vid skolstart.



Grammatiktentamen

 Skrivs av alla ettor under andra veckan på 
höstterminen

 Baserar sig på högstadiets grammatik

 Förutsättning för att klara av studierna i främmande 
språk



Läxläsning

 Under flera år svarade abiturienterna på en enkät om vad 
de lagt ner/borde lagt ner i snitt på läxläsning på 
gymnasiet
– Borde 61 minuter

– Gjorde 41 minuter

 Varierar stort från individ till individ, men regelbundenhet 
lönar sig…

 Språken kräver kontinuerlig idoghet eftersom varje kurs 
bygger på den föregående.
– Majoriteten av de studerande läser B-språk vilket innebär 

att de läser 8 kurser…



Ansökningsförfarandet

 För ansökan till lyceet gäller två steg:

Steg 1: Ett ämnesvalskort med kursval skall lämnas till 
lyceet. Elevhandledarna på högstadierna 
ombesörjer detta.

Sista inlämningsdag till högstadiernas 
elevhandledare: 15 mars 2019

Steg 2: Den studerande ansöker om studieplats till Ålands 
lyceum via webbanmälan på www.gymnasium.ax. 

Görs tillsammans med elevhandledarna på 
högstadierna.

Sista ansökningsdag: 5 april 2019

http://www.gymnasium.ax/


Ansökningsförfarandet

 Utifrån de valda kurserna görs ett schema.                          
 Totalt administrerar vi ca 4800 kursval för åk 1. 

 Styrelsen vid myndigheten Ålands gymnasium antar studerande 
enligt antagningspoängen.

 Senast 10.6 är resultatet av antagningen klart.

 Sökande ska bekräfta sin studieplats enligt anvisningarna på 
antagningsbeskedet senast den 27.6 kl. 15.00. 
– Observera att poststämpel inte beaktas!

 Viktigt att svara ”Ja” inom utsatt tid, annars är platsen förlorad ifall 
det finns reserver!



En andra antagningsomgång

 Om det finns lediga studieplatser och 
reservlistan är tom per 31.7.

 Ansökningstid: 1-8.8.2019
 Urvalet sker i enlighet med gällande 

poängberäkningssystem, dvs de sökande 
rangordnas och de med högst poäng antas.

 Ansökan sker via www.gymnasium.ax. 

http://www.gymnasium.ax/


Läsåret  2019 – 2020

 Läsåret startar måndag 12.08
– Höstlov 17 - 18.10

– Självständighetslov 6.12

 Höstterminen avslutas fredag 20.12
– Jullov 21.12 - 6.1

 Vårterminen inleds tisdag 7.1
– Vinterlov v.8 17 - 21.2

– Påsklov 10 - 13.4

– Kristi hfd 21.5

 Läsåret avslutas fredag 29.5 för åk 1 och 2.



Till sist…

 Frågor?

 Rundvandring.


