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Skolans adresser och telefoner 
Gymnasiet i Petalax 
Mamrevägen 9, 66240 Petalax 
e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi 
www.gymnasiet.malax.fi 
 
Rektor Margareta Bast-Gullberg 050-0871 381/ 
 040-5225 630 
Studiesekreterare Marit Udd 040-6508 051 
Lärarrum 040-6508 052 
Studiehandledare Nina Grönberg 040-6508 050 
Fastighetsskötare Sven Haglund 050-3033 647 
Fastighetsskötare Tommy Ahlbäck 050-4012 406 
IT-ansvarig Kristian Granby 040-6282 856 
Köket, högstadiet 040-6508 047 
 
 
Lärare vid skolan läsåret 2022–2023 
Bast-Gullberg Margareta, rektor, fil 050-0871 381 
Backlund Marianne, ty, fib 050-3384 104 
Bäckström Anna, bi, ge, hk 044-0242 444 
Forsman André, hi, sl, fil, tjänstledig 050-3739 095 
Myronov Viacheslav, vikarie 044-5555 506 
Grönberg Nina, studiehandledning 050-5631 400 
Hansell Simon, vicerektor, re, ps 050-5289 654 
Lindholm Anton, mab, maa, fy, ke 050-5368 691 
Löf Jari, fia 050-4006 893 
Pelander Marie-Helén, vikarie gy 050-3657 838 
Sandell Susanna, mu 040-6697 100 
Sandås Pia, ena, fr 050-5223 927 
Smulter Pernilla, mo 050-5720 385 
Storthors Carina, bk 050-3630 415 
Westö Christian, speciallärare 044-5340 089 
Öhman Regina, maa, fy 040-5732 918 
Östman Richard, gy 050-5403 610 
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Grupphandledare  
11 Marianne Backlund 
12 Jari Löf 
21 Anna Bäckström / Christian Westö 
22 Simon Hansell 
31 Pernilla Smulter 
32 Anton Lindholm 
 
Studerandehälsovården 

Studerandehälsovården sköts av Ann-Sofie Brännkärr-West onsdag-fredag.  
Vill du fråga något är hon säkrast anträffbar kl. 8.10-8.40 på tfn 050-3214 920. 
Du kan även ta kontakt via sms/ Wilma-meddelande. Kom ihåg att uppge 
namn och klass!  
Boka helst tid via Wilma ifall du behöver besöka studerandehälsovården.   
Ifall du är sjuk och inte kan komma till skolan ringer du 
studerandehälsovården kl 8.10-8.40 på tel  050 321 4920 samma dag du 
behöver sjukintyg. Sjukintyg kan inte skrivas på basen av sms eller 
Wilmameddelande. Intyget hämtar du själv från väntrummet i högstadiet då 
du tillfrisknat.  
  
Första årets studerande erbjuds en träff med skolhälsovårdare och därefter 
skolläkare. Ta i övriga fall kontakt ifall du önskar en tid till skolhälsovårdaren, 
till skolläkaren eller till fysioterapeuten.  Tandvården sköts vid Malax HVC eller 
Korsnäs Hälsogård enligt tidsbokning på tel 06- 3477640 
  
Ha med egna mensskydd, värkmedicin/allergi/astmamediciner, vattenflaska 
och ett mellanmål som du kan behöva under skoldagen. 
 
Skolkurator och psykolog 
Skolkurator Tanja Forslund är anträffbar måndag-torsdag 8–16. Hon har sitt 
rum i högstadiet, men man kan också träffas i gymnasiet. Tid bokas per 
telefon 040-6508 119, sms, whatsapp eller Wilma.  
 
 
Försäkringar 
De studerande är olycksfallsförsäkrade under bussresan till och från skolan 
samt under skoldagen. Ifall en olycka sker bör detta genast anmälas till rektor. 
Om man använder moped, motorcykel eller egen bil helt eller delvis under 
skolresan är det den egna trafikförsäkringen som gäller.  
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Studiestöd/studielån/skolskjuts 
 
Du kan som studerande i gymnasiet få studiestöd för dina studier efter det du 
fyller 17 år. Studiestödet behöver inte återbetalas. FPA uppmanar studerande 
att fylla i sin ansökan elektroniskt för snabbare behandling. Detta görs via 
FPA:s hemsida. https://www.kela.fi/web/sv/studiestod för att kunna göra det 
behöver du koder till en internetbank. Man kan också fylla i blanketten på 
FPA:s hemsida och sända in den per post. Mera information fås från skolans 
kansli. 
 
Skolskjutsarna för studerande i åk I och II är avgiftsfria. Vi har per Wilma 
informerat om arrangemanget kring detta.  
 
Studerande i åk III betalar själva sina skolresor, men de får stöd från FPA för 
detta.  
 
Vid frågor kontakta studiesekreterare Marit Udd.  
 
OBS! 
FPA får uppgifter om era studier direkt via webbtjänsten Studieinfo. Det 
innebär att om man från FPA:s sida tycker att ni har för låga 
studieprestationer kan de dra in ert och skolresestöd och ev. studiestöd. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kela.fi/web/sv/studiestod


 5 

Ordningsregler 
Det är skäl att vara medveten om vissa grundläggande principer för att 
skolarbetet skall löpa friktionsfritt: 
 

- varje studerande har rätt till en trygg och lugn studiemiljö. 
- om studerande valt att delta i undervisningen av en kurs är närvaro 

obligatorisk. 
- vid sjukdomsfall skall skolan meddelas om frånvaro av en 

vårdnadshavare via Wilma. 
- studerande som har fyllt 18 år meddelar själv om frånvaro och skaffar 

sjukintyg från första sjukdagen. 
- lärare kan bevilja ledigt från enskilda lektioner. 
- ledigheter upp till en vecka beviljas av grupphandledaren längre ledigheter 

beviljas av rektor. 
- ansökan om ledigheter sker via Wilma. 
- skolans egendom skall aktas och vårdas. 
- pågående undervisning får inte störas. 
- de studerande skall uppträda och föra sig så som det anstår ansvarsfulla 

studerande i gymnasiet 
- om studerande stör undervisningen för en grupp fortgående, avvisas hen 

från kursen. 
- skolan accepterar inte droger eller drogbruk i någon form. 
- inne i gymnasiet är det förbud mot användning av uteskor  

 
 
Studierna 
 
Studerande i åk I och II  
Studerande avlägger studier enligt GLP 21 (Gymnasiets läroplan 2021) och den 
studerande skall avlägga minst 150 studiepoäng. Gymnasiestudierna ska bestå 
av obligatoriska och nationella valfria studier. De nationella valfria studierna 
skall omfatta minst 20 studiepoäng. Studerande läser studieavsnitt som kan 
omfatta 1-4 studiepoäng. Studieavsnitten väljs ur skolans undervisningsutbud. 
Andra studier som införs i studieprogrammet måste till sitt omfång och nivå 
vara av gymnasial karaktär. 
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Studerande i åk III  
Studerande avlägger studier enligt GLP16 (Gymnasiets läroplan 2016) och den 
studerande skall avlägga minst 75 kurser. Gymnasiestudierna ska bestå av 
obligatoriska och fördjupade kurser. Minst 10 fördjupade kurser bör ingå i 
studieprogrammet. Kurserna väljs ur skolans undervisningsutbud. Andra kurser 
som införs i studieprogrammet måste till sitt omfång och nivå vara av 
gymnasial karaktär. 
 
Allmänt för studerande i åk I-III  
Gymnasiet är 2–4-årigt. I gymnasiet avläggs studierna antingen genom att man 
deltar i undervisningen eller genom tentamen.  
 
Om en studerande valt att delta i undervisningen av ett studieavsnitt/en kurs 
är närvaro obligatorisk. Vid sjukdomsfall skall skolan meddelas om frånvaro av 
en vårdnadshavare (via Wilma). Studerande som har fyllt 18 år anmäler sin 
egen frånvaro och skall ha sjukintyg från första sjukdagen. Giltig orsak till 
frånvaro är sjukdom, representationsuppdrag för skolan och uppkörning för 
körkort. Frånvaro mera än sex lektioner kan leda till att studieavsnittet/kursen 
förfaller.  
 
Efter att en studerande varit giltigt frånvaroanmäld sex lektioner, kommer 
läraren att diskutera med den studerande. Orsaken till frånvaron utreds en 
gång till. Läraren bedömer huruvida det är möjligt för den studerande att 
fullfölja studieavsnittet/kursen utgående från studieavsnitts-/kursmålen.  
 

Studerande som avlägger studier i andra skolor skall meddela skolan detta, ifall 
det påverkar studiegången i den egna skolan. Vissa studieavsnitt/kurser i 
skolan har en sådan karaktär att man måste delta i undervisningen. Till denna 
typ av studieavsnitt/kurser hör bland annat argumentationskursen i 
modersmål och de muntliga kurserna i språk. 
 
Lärarna ger information till de studerande om hur studieavsnitten/kurser 
tenteras. Om studieavsnitt/kurs avläggs genom tentamen anvisas studerande 
litteratur, arbetsuppgifter och andra nödvändiga övningar som behövs för att 
en rättvis bedömning skall kunna ske. Ett tentamenskontrakt görs. Läraren 
besluter om vad som ingår i tentamenskraven. Den studerande svarar själv för 
all inlärning vid tentamen. Studerande som vill tentera studieavsnitt/kurs kan 
även hänvisas till distansundervisningen inom Vi7. 
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Underkänt studieavsnitt/underkänd kurs kan tenteras en gång. Är man 
fortfarande underkänd efter detta måste man delta i studieavsnittet/kursen på 
nytt om man vill erhålla godkänt vitsord för studieavsnittet/kursen. Avvikande 
förfarande förutsätter godkännande av rektor.  
För alla studerande gäller att hen blir godkänd i ett läroämne om minst 2/3 
av ämnets studieavsnitt/kurser är godkända. Se nedan. 
 
Antal avlagda kurser, GLP16 Högsta tillåtna antal underkända kurser 
1–2 kurser 0 
3–5 kurser 1 
6–8 kurser 2 
9 eller fler kurser 3 
 
I de obligatoriska och de nationella valfria studierna får den studerande 
högst ha underkända vitsord enligt följande, GLP21:  
2–5 studiepoäng 0 studiepoäng  
6–11 studiepoäng 2 studiepoäng  
12–17 studiepoäng 4 studiepoäng  
18 studiepoäng eller mer 6 studiepoäng  
 
De studerande har möjlighet att få kunnande erkänt. Angående 
förfaringssättet för erkännande av kunnande bör studiehandledaren 
kontaktas.  
 
Bedömning 
Periodbedömningen sker efter varje period. Underkända vitsord kan höjas vid 
omtentamen efter perioden (förnyat förhör). Godkända vitsord kan höjas och 
tentamina kan avläggas vid omtentamen (höjningsförhör). Särskilda 
tentamenstillfällen kan, om särskilda skäl föreligger, även hållas enligt 
överenskommelse med respektive lärare. Alla gemensamma och fördjupade 
studieavsnitt/kurser bedöms med vitsorden 4–10. Avgångsbetyget anger 
studiepoäng och vitsord för studerande i åk I och II och kursantal och vitsord 
för studerande i åk III. Vitsordet räknas ut som ett medeltal av de 
riksomfattande obligatoriska och fördjupade studierna i ett ämne. Läraren 
har rätt att, i viss utsträckning, avväga slutvitsordet vid behov om det finns skäl 
för det.  
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Obedömda (ob) studieavsnitt/kurser 
OBS! Obedömda studieavsnitt/kurser stryks från studieprogrammet om den 
studerande inte har kompletterat och fullgjort studieavsnitten/kurserna 
under påföljande period.  
 
Abiturienterna bör ha alla kurser klara inom april.  
 
Åtgärdande av ob-studieavsnitt/ob-kurser   
Enligt skolans regler måste ett obedömt studieavsnitt/en obedömd kurs 
åtgärdas senast under följande period. Deadline för åtgärden är periodens 
sista dag kl 15:00. Denna dag sammanfaller ofta med den elektroniska 
eftermiddagen när lärarna har intern fortbildning på skolan. De studerande har 
inga lektioner under denna eftermiddag MEN ifall en studerande har ogjorda 
uppgifter i en eller flera studieavsnitt/kurser under pågående period MÅSTE 
hen infinna sig på skolan vid denna tidpunkt (kl 12-15) för att arbeta med sina 
uppgifter i alla de studieavsnitt/kurser som är på hälft.  Eftermiddagens tre 
timmar är obligatoriska för alla studerande som har gamla obedömda 
studieavsnitt/kurser eller någonting på hälft under pågående period, 
oberoende av vilka lektioner den studerande normalt skulle ha haft under 
denna eftermiddag.  
 
Anmälan till omtent  
Anmälan till omtent sker alltid via Wilma även om man har talat med läraren 
ifråga. Studerande som inte infinner sig till tentamen trots anmälan har 
förbrukat sin tentamensrätt. 
 
Studieprogram 
De studerande skall själva göra upp ett studieprogram för sina 
gymnasiestudier. Man har rätt att justera programmet då skäl finns. Ändringar 
i studieprogrammet bör godkännas av studiehandledaren. Ändringar som 
medför att undervisningen av ett studieavsnitt/en kurs hotas godkänns inte. 
Dock bör man noga överväga vilka studieavsnitt/kurser man avlägger och hur 
de passar med ens framtidsplaner. Den studerande är själv ansvarig för att 
antalet studieavsnitt/kursantalet uppnås. Om studerande väljer att tentera 
ett studieavsnitt/kurs skall överenskommelse om tentamen göras en vecka 
före periodbytet. 
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Myndig studerandes anmälan av frånvaro från närstudier i gymnasiet med 
anledning av sjukdom: 
 
Den myndiga studerande (fr.o.m. att man fyllt 18 år): 
Meddelar för varje dag före kl 12:00 till grupphandledaren orsaken till varför 
hen är frånvarande från skolan. Grupphandledaren sätter därefter in 
frånvaroanmälan i Wilma. Den studerande ansvarar själv för att diskutera med 
respektive lärare hurudant stöd hen behöver för att effektivt ta igen det 
lärande hen går miste om under sin frånvaro.  
 
En myndig studerande ska ha sjukintyg redan från dag 1. Den studerande 
ringer till studerandehälsovårdaren på morgonen på telefontid kl 8-8:30 
(tel: 050-321 4920) och begär intyget, som så fort som möjligt förs till kansliet.  
Sjukintyg kan inte skrivas bakåt i tid (det går inte att ändra på intyget vilket 
datum det är utfärdat). Vid sjukdom eller skada som förefaller kräva akut 
läkarvård kontaktas vårdbedömningen vid Malax hvc (06-3477 645) eller 
samjouren vid Vasa centralsjukhus. 
 
Notera: Om en studerande blir sjuk under skoldagen meddelar hen 
grupphandledaren om orsak till sin frånvaro innan den studerande avviker 
från skolområdet! Det behövs inget sjukintyg för denna dag. 
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Kursutbudet 2022–2023 

 
Årskurs 1 och 2 
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Årskurs 3 
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Viktigt att observera om de studerandes studieavsnittsval/kursval 
 
De studerande som tänker avlägga ämnesrealen bör observera att frågorna 
ställs på de riksomfattande obligatoriska och fördjupade 
studieavsnitten/kurserna. Det innebär att man i sina val bör se till att man 
väljer de studieavsnitt/kurser som proven omfattar. 
 
Det är också viktigt att observera att proven hålls under skilda dagar och att 
man endast kan avlägga ett prov per dag. 
 
Den som vill skriva ämnesrealprov i t.ex. både historia och filosofi är tvungen 
att skriva det ena provet på hösten och det andra provet på våren. 
 

 
 
 

Lektionstider under läsåret är följande: 
 
 
 Gymnasiet, månd, tisd, torsd, fred Gymnasiet, onsd 

 
 1    8.45 -   9.45       60 min 1    8.45 -   9.35      50 min 
 2    9.55 - 10.50       55 min 2    9.40 - 10.30      50 min 
 3. 11.00 -11.55       55 min 3  10.35 - 11.35      60 min 
 
 MAT MAT 
 
 4  12.25 - 13.15      50 min 4  12.10 - 13.00      50 min 
 5  13.20 - 14.10      50 min 5  13.10 - 14.00      50 min 
 6  14.15 - 15.05      50 min 6  14.10 - 15.05      55 min
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Tentamenstillfällen 
 
 Anmälan till Förnyat Höjnings- 
 tentamen  förhör förhör  
 

 07.10 11.10 ----  
 18.11 22.11 24.11  
 13.01 17.01 ----  
 10.03 13.03 15.03  
 30.04 02.05 04.05 

 04.06 06.06  08.06  
 
 
För abiturienterna kan ordnas särskilda höjningstentamen enligt överens-
kommelse med respektive lärare. Abiturienternas lärokursbedömning sker 
separat i februari enligt egen tidtabell. 
 
 
Period Datum Aktivitet Kalenderd. Arbetsd. 
1 16.08 – 23.09  41 29 
2 26.09 – 08.11 Dagsverke 19.10 44 30 
  Höstlov 20-21.10 
3 09.11 – 20.12 Inarbetad dag 05.12 42 28 
  Självständighetsdag 06.12 
4 09.01 – 17.02 Penkis 16.02 42 30 
  De äldstes dans 17.02 
V-8 20.02 – 24.02 Projektstudier/vecka 8   7   5  
V-9 27.02 – 03.03 Sportlov   7   - 
5 06.03 – 21.04 Påsklov 07.04 – 10.04 49 33 
6 24.04 – 03.06 Kristihimmelsfärd 18.04 43 29 
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VIKTIG ABI-information 
Under det sista skolåret är det skäl att koncentrera sig maximalt på skolarbetet 
för att nå goda studieresultat. Konkurrensen till olika utbildningsanstalter är 
stor och det är viktigt att man har så goda studentexamensbetyg som möjligt. 
Under skolåret är det därför nödvändigt att avväga planeringen av fritiden så 
att tillräckligt med tid reserveras för studier och förberedelsearbete. De 
studerande som önskar tentera kurser under sista skolåret bör göra separata 
överenskommelser med lärarna om tidpunkterna för dessa. Det är skäl att 
kontrollera sitt kursantal och att observera bestämmelserna om studiehinder. 
Under sista skolåret skall man inte ta ledigt för semesterresor eller ha arbete 
vid sidan av skolan. Obedömda kurser måste ha vitsord senast den 
13.2.2023. Den 14.2 stryks obedömda kurser och skall därefter avläggas i sin 
helhet på nytt. 
De kurser som skall ingå i dimissionsbetyget bör vara avklarade inom april. 
 
De studerande som avlägger ämnesrealprov på hösten kan försöka höja sina 
vitsord på våren 2023. Alternativt kan man avlägga flera ämnesrealprov på 
våren. Det är skäl att noga överväga vilka ämnesrealprov man skall avlägga 
och vilket prov som eventuellt är obligatoriskt och när det avläggs. 
De som inte skriver ämnesrealprov på hösten kan avlägga två ämnesrealprov 
på våren 2023. 
 
Studerande som inte önskar vitsord på avgångsbetyget i gymnastik och 
ämnen med en kurs bör meddela om detta skriftligt till kansliet. 
Efter 20.2 ordnar skolan övningar inför studentskrivningarna och 
förberedelse i olika ämnen. Studerande som deltar i skrivningarna bör delta i 
dessa tillfällen. Detta gäller speciellt studerande som är svaga i ett ämne. 
 
Hålltider 
Abiturienterna och de som skriver spridd examen bör beakta läsårets hålltider. 

- höstens skrivningar hålls 12.9 – 26.9.2022 
- fredagen 18 november är sista dagen för anmälan till vårens skrivningar 
- abiturienternas sista skoldag är den 16.2.2023 
- vårens första prov, modersmålet, läskompetens och svenska som 

andraspråk hålls 14.3.2023 
- vårens skrivningar hålls 14.3 – 29.3.2023 
- tentamensperiod för att höja och åtgärda kurser är 1.4 – 30.4.2023 
- avslutning och dimission lördagen 3.6.2023 
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Anmälningar  
Anmälningar till skrivningarna görs via Wilma. Tiden för anmälan till vårens 
skrivningar utgår den 18 november 2022 och till höstens skrivningar utgår 
tiden för studerande i åk II 19 maj 2023 och för studenterna den 5 juni. 
Anmälan är bindande.  
 
Avgifter 
Studentexamensnämnden uppbär avgifter för examinander i åk III. Avgifterna 
mottas av skolan och skall vara betalda inom januari och augusti. Hösten 2022 
är avgifterna följande: 

- avgift per prov 34 euro 
- avgift för kontrollbedömning 50 euro 

 
Studerande i åk II som börjar skriva sina prov våren 2023 har avgiftsfria prov 
tack vare utvidgad läroplikt.  
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Tel: 040 6508 051 

E-post: gymnasiet.petalax@malax.fi 


