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Kotka Svenska Samskola 

 

Läsåret 2015-16 

 

Det här läsåret har grundskolans åk 1-9 haft 120 elever och gymnasiet 40 studerande, vilket 

tillsammans gör 160.  

Läsåret 2015-16 har varit arbetsdrygt för lärarna i Kotka Svenska Samskola. De nya läroplanerna 

som tas i bruk i augusti 2016 i åk 1-6 och gymnasiet har krävt mycket energi och digitaliseringen av 

undervisningen och framför allt studentskrivningarna tar tid att omfatta och ta i bruk.   

Det ökade samarbetet med gymnasierna i Sibbo, Borgå och Lovisa har hämtat inspiration och 

nödvändig kontaktyta för ämneslärarna i gymnasiet.  

 

De nya läroplanerna 

Utbildningsstyrelsens ambitiösa plan att lansera en ny läroplan för både den grundläggande 

utbildningen och gymnasieutbildningen från och med hösten 2016 har sysselsatt lärarkollegiet i 

KSS det här läsåret. På hösten och vintern blev vi klara med läroplanen för åk 1-9.  

 

Då grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen publicerades i slutet av oktober gav det rätt 

knappt med tid att arbeta fram en lokal läroplan. Samarbetsavtalet med gymnasierna i Sibbo, Borgå 

och Lovisa (SiBoLoKo) styr också läroplansarbetet via målet att så långt som möjligt göra en 

gemensam regional läroplan. Enbart det som är specifikt för respektive skola skrivs in som lokala 

tillägg. Styrgruppen för SiBoLoKo bestämde också att använda eGrunder, ett digitalt verktyg som 

Utbildningsstyrelsen lanserat, för den regionala läroplanen för gymnasiet. Läroplanen syns i 

eGrunder på tre olika nivåer: de nationella grunderna, den regionala delen som alla SiBoLoKo-

gymnasier har gemensamt och den lokala eller skolvisa delen där varje gymnasium skriver in det 

som gäller specifikt för just den skolan. 

 

De digitala studentskrivningarna 

Studentexamensnämndens förberedelser för att digitalisera studentskrivningarna tog ett stort steg 

framåt det här läsåret. Två nationella övningsprov arrangerades: det första 2.10.2015 (modersmål) 

var frivilligt och det andra 6.4.2016 (filosofi, geografi och tyska) obligatoriskt. KSS deltog med alla 

andra årets studerande i bägge proven för att alla skulle få erfarenhet av att skriva studentexamen 

digitalt. Under ledning av skolans IKT-stödperson Ole Tjeder gick det tekniska genomförandet utan 

problem.  

De två övningsproven tillsammans med kursprov och andra förhör i den digitala provmiljön Abitti 

har gett både lärare och studerande den övning de behövt för att känna sig trygga med digitala prov 

och vi kan med tillförsikt se fram emot att skriva studentskrivningar också digitalt från och med 

hösten 2016. 

 

Lokalt samarbete 

Liksom tidigare år samarbetar KSS med finskspråkiga grundskolor och gymnasier i Kotka. Dels 

använder KSS slöjdsalen i Langinkosken koulu, dels har vi vissa gemensamma lärare. Den lokala 

idrottsakademin ger också möjligheter för flera KSS-elever och –studerande att träna på skoltid. 

Abiturienterna i KSS skrev också höstens skriftliga prov i studentexamen i de finskspråkiga 

gymnasierna i Kotka.  

 

Regionalt samarbete 

Förutom en gemensam rektor med Lovisa Gymnasium har de två skolorna också haft en gemensam 

lärare i psykologi. Christina Mickos, lektor i psykologi och religion vid Lovisa Gymnasium, har 

skött psykologikurserna i KSS både som närstudiekurser och som distanskurser i realtid, vilket 



betyder att läraren har befunnit sig i Lovisa Gymnasium med en grupp studerande och samtidigt 

varit i videokontakt med en grupp i KSS. Arrangemanget ställer stora krav på läraren, de studerande 

och på tekniken och det behövs säkert en längre inkörningsperiod innan vi kan utvärdera resultatet. 

 

Här är några plock ur händelsekalendern: 

 

11.8 Skolstart 

 

Lägerskolan för åk 7 ordnades det här läsåret 24-26.8.2015. Gruppen besökte Solvalla och fick 

njuta av trevligt program i fint väder. 

 

Idrottsdagen 9.9 för åk 1-9 hölls på Metsola idrottsplan, G1 och G2 gjorde en utflykt till 

Katarinaudden. 

 

17.9 Skolfotografering 

 

Niornas PRAO var i år uppdelat på två perioder 28.9-2.10.2015 och 30.5-3.6.2016 

 

Det första riksomfattande digitala övningsprovet ordnades i ämnet modersmål 2.10.2015. På våren 

(6.4) övade man sig i geografi, filosofi och tyska. I KSS lyckas genomförandet bra och vi fick 

nödvändig information och erfarenhet för att från och med nästa läsår successivt ta systemet i bruk 

på allvar. 

 

Svenska dagen 6.11 firades med besked. På förmiddagen hade vi en fest på skolan och Folktinget 

valde att ordna huvudfesten för södra Finland i Vellamo i Kotka. Såväl under skolans fest som på 

huvudfesten fick publiken njuta av fint ljudande folksånger av en grupp från KSS under ledning av 

musiklärare Björn Tollin. 

 

18.11 ordnades en diskussionskväll för vårdnadshavare om den nya läroplanen 

 

21.11 ordnades den traditionella julbasaren på skolan 

 

27.11 hade åk 5-G3 en dagsverksdag till förmån för Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry 

 

7.12 Teater Taimine besökte åk 1-6 med pjäsen Apollo 21 

 

11.12 skred Lucia Isabella Svahn med följe omkring i skolan och följet besökte också två 

ålderdomshem, biblioteket och Rannikkopajat. 

 

15.12 besökte åk 9-G3 Kotka stadsteater och fick se pjäsen Sugar  

 

Julfesten hölls 18.12, den här gången stod Pyttis kyrka i tur  

 

9.1 Gymnasielärarna deltog i en fortbildningsdag om den nya läroplanen tillsammans med lärarna 

från Sibbo, Borgå och Lovisa 

 

18.2 Bänkskuddardagen 

 

19.2 De Gamlas dag med dansuppvisning 

 



6.4 ordnades det riksomfattande obligatoriska övningsprovet i tyska, filosofi och geografi. I KSS 

deltog G2 och arrangemangen löpte fint. 

 

Fredagen den 29 april arrangerade KSS sin vårtemadag, i år i det större formatet med 

konstutställningar, modeshow och talangshow. Vi hade gäster från Pyttis och Kuusankoski och den 

här gången hade vi också besök av en grupp som läser svenska i Langinkosken koulu. Dagen var 

lyckad och både gäster och värdar trivdes. 

 

11.5 åk 6-8 besökte Vellamo och utställningen och evenemanget Dream Wall 

 

18.5 åk 7-8 på havsutfärd med M/S Vihla sponsorerad av Södra Finlands Havsfiskeförbund 

 

19.5 huvudräkningstävling för åk 7-G3 under ledning av lektor i matematik Jani Wennerstrand, 

Topias Kosunen vann med 27/30 poäng 

 

2.6 vårkyrka i Langinkoski kyrka 

 

3.6 åk 1 och 2 i gymnasiet besökte Svenska ambassaden och Ateneum i Helsingfors, utedag för åk 

1-8 

 

Gymnasiekvällarna som prorektor Jani Wennerstrand arrangerat i slutet av varje period har varit 

populära bland studerande. 

 

Ett stort tack även till Lilli Länsimies som donerade 12 gymnastikbollar till skolan! 

 

Anders Nordström, rektor 

 

 

Elevkåren 

Under läsåret 2015-2016 hade elevkåren i Kotka Svenska Samskola en stor förändring framför sig: 

att ta lågstadiet med i elevkåren. Det hela har lyckats bra och elevkåren har nu en lågstadiestyrelse 

och högstadie/gymnasiestyrelse som kommunicerar med varandra. Stora händelser på lågstadiets 

sida var till exempel hattdagen och rastfotbollsturneringen.  

Elevkårens kioskverksamhet har varit aktiv i år. Under vårkarnevalen hade man också ett café i 

Nåldynan som sköttes av frivilliga försäljare från G1. Tack till alla försäljare! 

På hösten åkte det 12 elever från åk 7 - G1 till Kimitoön och deltog i Kulturkarnevalen som 

ordnades av Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Hoppas ännu fler deltar nästa höst i 

Grankulla! 

Den 23.5 ordnade elevkåren ett avslutningsmöte där vi tackade alla frivilliga som har varit med i 

verksamheten under året. Ett särskilt stort tack till Leena Pellas som har verkat som elevkårens 

bokförare under många år. Hon avtackades med en liten gåva som minne för elevkårstiden. Som 

kassör efterträds hon av Jonatan Svahn.  

En riktigt trevlig sommar till er alla önskar elevkåren! 



Skolidrottsprestationer 

Eleverna och studerandena i Kotka Svenska Samskola har under läsåret utmärkt sig inom olika 

sportevenemang. Eleverna har mångsidigt deltagit i olika turneringar och tävlingar och på det viset 

skapat synlighet för skolan. För den främsta prestationen stod detta läsår andra stadiets pojkar i 

SFSI:s basketturnering. Pojkarna tog hem silver och förlorade en tight final mot Mattliden 43-56. 

 

Bakraden: Mathias Rosqvist, Ben Länsmans, Robert Tommola, Rasmus Nousiainen, Riku Koskinen 

Framraden: Niklas Rosqvist, Miska Laine och Kasper Nousiainen.  

 

Högstadiepojkarna reste hela vägen till Hangö och deltog med iver i SFSI:s basketturnering för 

högstadier. Det blev en spännande jumbofinal som vi förlorade med 1 p. Laget bestod av Niklas 

Heikkilä, Mikael Westerlund, Daniel Reponen, Kalle Nieminen, Eetu Laurinantti, Jaakko 

Puustinen, Jonatan Svahn och Otto Puustinen. 



På hösten deltog många elever i Kotkaskolornas friidrottstävlingar i Karhula. Där var det Emilia 

Pätäri i åk 4 som kämpade hårt och slutade på en fjärde plats på 1000 m för flickor 11-12 år. Emilia 

har också deltagit i SFSI:s mästerskap i orientering och tog hem en seger i D-11 klassen för 

finlandssvenska skolor. I samma tävling tog hon en fjärde plats i alla finska skolors mästerskap 

(KLL). Niklas Heikkilä sprang hem en seger på 800m i KLL:s friidrottstävlingar för 

högstadiepojkar.  

I Vierumäki i maj glänste åter Niklas med att placera sig som tvåa i KLL:s terränglöpningstävlingar 

med en knapp sekunds marginal till vinnaren. I samma lopp tog han guld inom SFSI-skolorna. 

KLL:s lagtävling mellan olika kommuner vann Kotka.  I laget sprang tillsammans med Niklas (2:a) 

Jaakko Lehtinen (8:e) och Niko Putkinen (14:e) från Karhuvuori. Emilia Pätäri deltog i samma 

tävlingar och kom in på KLL:s tjugonde plats och SFSI:s fjärde plats. Fint jobbat! 

    

I maj avgjordes Kotkaskolornas terränglöpningsmästerskap i Otsola. Där fanns glädjande många 

medaljplaceringar! Niklas Heikkilä tog, sin vana troget, hem en seger i åk 8-9. Lilja Tast (åk 8-9) 

och Emilia Pätäri (åk 4-5) tog silver, medan Vilma Laine (åk 8-9) och Emelie Voima (åk 1-3) fick 

brons. En härlig vi-anda rådde och ett ivrigt hejande ekade i Otsola, vilket stödde löparglädjen.   

 

    



 

Årskurs 8 deltog traditionellt i skolornas NouHätä-tävling. Detta är en riksomfattande tävling i 

räddningskunskap. I tävlingen skall eleverna försöka agera rätt vid olika olyckssituationer. Laget 

Lilja Tast, Vilma Laine och Kim Alastalo representerade skolan fint i Kotkaskolornas finaltävling. 

De tog en andra placering med en knapp en poängs förlust mot Karhulan koulu.  

 

I maj ordnades skolans första interna fotbollsturnering av elevkåren. Finalen spelades i soligt väder 

och eleverna hejade ivrigt på alla deltagare. Årkurs 1-2 fick även ta del av fotbollskul på Kilpinen, 

ordnat av Kotkan-Nappulat. 

  



Vårterminen avslutades med den traditionella skyttelstafetten på Karhula centralplan. Skolan 

representerades såväl i dragkamp som i löpning i både åk 2-6 samt åk 7-9. Ett stort TACK till alla 

elever och studerande som ställer upp och representerar vår skola! 

 

LÄRARKÅREN 

 

Lärare 

 

Bäcklund, Inger, Hel  huslig ekonomi, hälsokunskap 

Candé, Lasse, studerande  fysik 

Elf, Charlotte, FM  biologi, geografi, hälsokunskap 

Forslund, Marika, FM  matematik, fysik, kemi 

Hemminki, Maritta, FM  engelska 

Järv, Vallo, FK  slöjd 

Järv, Ülle, GyK  gymnastik   

Laine, Heidi, PedM   klasslärare, engelska, gymnastik 

Lauretsalo, Lena, Hel  textilslöjd, bildkonst, handledare (elevkåren) 

Lassas, Anton  tyska, gymnastik (vårterminen) 

Lundqvist, Tiina, FK  finska 

Pakkanen, Paula, PedM  klasslärare, religion, finska 

Rissanen, Sofia, FM  speciallärare, elevhandledare  

Sandelin, Benedict, FM  historia, samhällslära, religion, filosofi 

Kilpeläinen, Sauli  gymnastik (höstterminen) 

Siren, Bille   tyska (höstterminen) 

Sirén, Piia-Maarit  biologi, geografi 

Suutari, Taina, PedM   ledande klasslärare med specialpedagogik 

Tjeder, Ole, ICT  IT, matematik  

Tollin, Björn, musikpedagog musik, biologi, geografi   

Wennerstrand, Jani, FM  matematik, kemi, grupphandledare 

(gymnasiet) 

Öksnevad, Susanne, FK  modersmål och litteratur 

 

Skolgångsassistenter 

   

Mickos, Susanne 

Mickos, Viivi   

Sirén, Piia-Maarit 

Wirzenius, Anna  

Åhlberg-Nieminen, Pia-Maria 

 

 

ELEVVÅRDEN  

 

Skolkurator Ritva-Liisa Bruce 

Skolpsykolog Anna-Stina Wikman 

Elevhandledare/Studiehandledare Sofia Rissanen 

Hälsovårdare Kirsi Sinisalo 

Skolläkare Seija Vahtera 



ÖVRIG PERSONAL 
 

Voima, Päivi, verksamhetsledare 

Stenberg-Pousi, Jaana, skolsekreterare 

Holkko, Eija, föreståndare för eftermiddagsklubben 

Turtiainen, Minna, städare 

 

 

 

 

 
 

 

 
Student Linnéa Tommola ritade våren 2011 denna örn – som numera är skolans logotyp 

 

 

ELEV- OCH STUDERANDEFÖRTECKNING (20.9.2015) 

 

Åk 1 

Klasslärare Heidi Laine 

Aartomaa, Onni 

Hohti, Rasmus 

Kaaro, Elia 

Knuuttila, Emil 

Lähdes, Anton 

Nieminen, Ronja 

Rolser, Leo 

Saarinen, Evert 

Voima, Daniela 

Wennerstrand, Daniel 

10 elever 

 

Åk 2 

Klasslärare Heidi Laine 

Kallioniemi, Ellen   

Knuuttila, Anton    

Möller, Livia    

Soivio, Linne   

Tainio, Laura   

Tast, Valter  

Wahlberg, Nico   

7 elever 

 

Åk 3 

Klasslärare Paula Pakkanen 

Demchenkova, Anastasia   

Hanhela, Ea    

Holkko, Joona    

Horto, Erin    

Horto, Sara    

Hänninen, Daniel    

Kaario, Ellen    

Lähdes, Jonatan    

Mielonen, Jenni    

 Rissanen, Angelina    

 Santalahti, Cia    

 Soivio, Eelis    

 Voima, Emelie    

 13 elever 

 



Åk 4 

Klasslärare Heidi Laine 

Harjula, Anneli    

Kaario, Mathias    

Nieminen, Aleksi    

Nieminen, Hilma    

Pusa, Tanja    

Saarinen, Saffert    

Suurnäkki, Sandra    

Tast, Erik    

Ullstedt, Nelly  

Wahlberg, Nora   

Wennerstrand, Maria    

Wirzenius, Markus   

12 elever 

 

 

Åk 5 

Klassföreståndare Taina 

Suutari 

Horto, Niklas   

Lahti, Mira   

Pusa, Tomi   

Pätäri Emilia  

Rissanen, Cristina  

Saari, Pirkko   

Santalahti, Bea   

Tarmo, Miro   

Voima, Benjamin 

Westerlund, Johan  

10 elever 

 

 

Åk 6 

Klassföreståndare Taina 

Suutari 

Alastalo, Anna    

Gartz, Niklas   

Hämäläinen, Jiri  

Kiira, Emil   

Klemola, Arvo   

Saari, Otso   

Tanskanen, Pipsa  

Tast, Anna  

Wirzenius, Ida   

9 elever 

 

 

 

 

Åk 7 

Klassföreståndare Charlotte Elf 

Hohenthal, Hirvo   

Hämäläinen, Jesse  

Hämäläinen, Joona  

Hänninen, Nea   

Jansén, Lisa    

Kaario, Elias   

Kettunen, Ville   

Kuusela, Emil 

Labbas, Christel   

Laurinantti, Eetu 

Lomperi, Jade  

Nieminen, Kalle 

Pohjola, Anton  

Puustinen, Jaakko 

Reponen, Daniel  

Rissanen, Isabella  

Sjöblom, Lars   

Sjöblom, Lisa 

Sulaiman, Paywand   

Suurnäkki, Jesper 

Virta, Arttu 

Wahlberg, Nelly  

22 elever 

 

 

Åk 8 

Klassföreståndare Björn Tollin 

Alastalo, Kim   

Björnman, Roberta  

Elo, Max   

Falck, Kalle   

Gartz, Mona   

Hiltunen, Aurora  

Holkko, Nina  

Ilmoniemi, Daniel  

Kansonen, Fanni  

Kauranen, Hanna  

Kettunen, Emil   

Kosunen, Santeri  

Laine, Vilma   

Niemimaa, Nea   

Nousiainen, Elmer  

Närhi, René   

Rintala, Riku  

Ruonala, Mette   

Ruonala, Solveig  

Saari, Ukko   

Sorri, Ella   



 Tanskanen, Tatu  

Tast, Lilja   

Vintervik, Jan   

 Virta, Aleksi   

 25 elever 

 

 

Åk 9 

Klassföreståndare Benedict 

Sandelin 

Heikkilä, Niklas  

Hirvelä, Halti   

Jernström, Venla  

Ilmoniemi, Mikael  

Kiira, Ida-Sofia  

Labbas, Christian  

Paakkonen, Sofia  

Pellas, Leevi   

Pousi, Minna 

Puustinen, Otto 

 

   
. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svahn, Jonatan 

 Westerlund, Mikael  

12 elever 

 

 

 

GYMNASIET G1 - G3 

Grupphandledare Jani 

Wennerstrand 

G1 

Falck, Lotta    

Franzon , Anna   

Hohenthal, Wenla  

Hyytiäinen, Iita  

Karppinen, Kaisla  

Länsmans, Ben   

Niukkanen, Jonne   

Nousiainen, Kasper  

Paasi, Olivia    

Paavolainen, Mikaela   

Pakkanen, Frida   

Pousi, Mika    

Rintala, Riikka  

Rissanen, Emilia  

Rosqvist, Mathias   

Savolainen, Marina  

Sorri, Vilma    

Wallin, Elisa    

Zhukovskaya Alina  

19 elever 

 

  

 

 

 

 

 

 

G2 

 Kokkonen, Joonatan   

Kosunen, Topias   

Laine, Miska    

Laurinantti, Natalia   

Lyytikäinen, Heidi   

Perttola, Atte    

Pesonen, Emil    

Pätäri, Valtteri    

Pätäri, Viljami    

Svahn, Isabella   

Tommola, Robert   

Vuorela, Annika 

12 studeranden 

 

   

G 3 

Hyytiäinen, Kasperi  

Lybeck, Iida  

Koskinen, Riku   

Nousiainen, Rasmus  

Pakkanen, Robert  



Pellas, Leena 

Rosqvist, Niklas   

  

 

Terho, Martin 

8 studerande 

 

Under läsåret har tre elever flyttat från grundstadiet. 

                              

STUDENTER LÄSÅRET 2015 – 2016 

 

Björnman, Robert  

Lybeck, Ida 

Nousiainen, Rasmus 

Pakkanen, Robert 

Pellas, Leena 

Terho, Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMFÖRDELNINGEN PÅ ÅRSKURSERNA 1 - 9 (2013 - 2016) 
 

KSS erbjuder enligt den timfördelning statsrådet 2001 fastställt för årskurserna 1 - 9 undervisning i 

gemensamma ämnen. Timfördelningen på årskurserna 7 - 9 bygger vidare på den grund som 

inhämtats på årskurserna 1 - 6. I samråd med det svenska skolväsendet i Pyttis kommun och 

Kuusankoski stad har timfördelningen anpassats till lokala och regionala behov. 

  

KSS erbjuder därtill på årskurserna 8 - 9 kurser i olika valfria ämnen enligt den timfördelning 

statsrådet fastställt, anpassad till lokala och regionala behov.  

 

Utöver de gemensamma och valbara kurserna strävar skolan att inom ramen för resurserna erbjuda 

tillämpade kurser som tjänar målen för skolans undervisning och fostran. Dessa kurser kan ingå i till-

valsämnen, i integrationsblock eller utgöras av kurser gemensamma med gymnasiet. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPRÅKPROGRAMMET 

 

Förutom  modersmålet svenska omfattar språkprogrammet i  KSS ett A-språk och två B-språk. 

Engelska på A 1-nivå (första främmande språk) undervisas från och med årskurs 3. Finska på B1-

nivå ingår i studieprogrammet från och med årskurs 7. Finska undervisas enligt modersmålsinriktad 

läroplan och beaktar elever med finska som A2-språk från skolorna i Pyttis och Kouvola.  

  

På årskurserna 8 – 9 ingår tillvalsämnet tyska på B2-nivå (språk som påbörjas på årskurs 7 – 9). För 

elever från skolan i Kuusankoski ingår även undervisning i tyska på A2-nivå. 

 

 

 

 

TIMFÖRDELNINGEN I GYMNASIET ENLIGT LÄROPLANEN 2005  
 

Gymnasiestudierna består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Läroplanen bestämmer i vilken 

ordning kurserna skall avläggas. 

 

 

Timfördelning för grundläggande utbildning åk 1 - 9 i KSS       

           

Läroämne   åk1 2 3 4 5 6 7 8 9 totalt minimi extra  

Modersmålet   7 7 5 5 5 5 3 3 3 43 42 1  

A1-språk   Engelska       2 2 2 2 2 3 3 16 16    

B1-språk  Finska*           2* 3 3 8 6  2*  

Matematik   3 3 4 5 3 4 4 3 3 32 32   

Biologi och geografi   2 2 2 3 2 1 2 3 2 

31 31 

   

Fysik och kemi           1 1 2 2 3    

Hälsolära               0,4 1,6 1   

Religion/livsåskådning   1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 11    

Historia, samhällslära           2 1 2 3 2 10 10    

Musik KF-

minimi 
för åk  

1-6  

44h 

1- 1- 2 1 2 2 1     
45  

+ 12 

= 57 
56 

   

Bildkonst 1- 1- 2 2 3 3 2        

Slöjd (textil-, teknisk) 2- 2- 2 2 2 2 3        

Gymnastik 2- 2- 2 2 2 2 2 2 2  1  

Huslig ekonomi               3     3 3    

Elevhandledning               0.6 0,4 1 2 2    

Valbara ämnen                            

Tyska (B2-språk),                             

BK, MU,TS, TN, HL,                  6 7 

13 13 

   

GY, IT, FÖ                        

Sammanlagt   19 19 23 23 25 25 30 31 31 226 222 2*+ 2  

           (2*+2)    

*För B1-språket finska på åk 7 - 9 används 6 åvh (B1-språkresurs) och extra resurs 2 åvh.    

 



Ämne eller temaområde 

           

Obligatoriska         

 kurser  

 

Riksomfattande 

 fördjupade 

 kurser  

  Övriga 

fördju- 

   pade kurser 

 

 Tillämpade 

 kurser 

 

Modersmål och litteratur      6      3     1       

Engelska (A1-språk)      6      2     1  

Finska (A2-språk)      6      2       

Tyska (B2-språk)      5     2     1  

Övriga språk (B3-språk)     6     2   

Matematik kort lärokurs      6      2   

Matematik lång lärokurs   10      3           

Biologi     2     3   

Geografi      2      2   

Fysik     1      7     1      

Kemi     1      4       

Religion eller livsåskådningskunskap      3     2   

Filosofi      1     3   

Psykologi     1      4   

Historia     4     2   

Samhällslära     2     2   

Konst- och färdighetsämnen      5    

a) Gymnastik     2     3     1  

b) Musik      1 - 2      3   

c) Bildkonst      1 - 2      3   

Hälsokunskap     1      2   

Studiehandledning     1      1   

Informations- och 

kommunikationsteknologi 
        4 - 6 

Obligatoriska kurser    47 - 51     

Fördjupade kurser minst   10     

Obligatoriska, fördjupade och tillämpade 

kurser sammanlagt minst  
  75     

 

De obligatoriska kurserna (1 – 10 per läroämne) läses av samtliga studerande inom ramen för alternativen 

kort eller lång lärokurs i matematik, därtill antingen religion (evangelisk-luthersk/ortodox) eller 

livsåskådningskunskap. Dessutom skall minst tre kurser konstämnen ingå i studieprogrammet: minst en 

obligatorisk kurs i såväl bildkonst som musik. Därmed utgör det totala antalet obligatoriska kurser 47 – 51. 

 

De fördjupade kurserna är valfria kurser som ansluter sig till de obligatoriska kurserna i ett läroämne. De 

studerande skall välja minst tio fördjupade kurser i sitt studieprogram. Utöver minimiantalet riksomfattande 

fördjupade kurser kan gymnasiet ha egna fördjupade kurser som definieras i läroplanen 

  

De tillämpade kurserna kan vara integrativa kurser med inslag från olika läroämnen, metodkurser eller 

yrkesinriktade studier hos samma eller någon annan utbildningsanordnare. Det kan också vara fråga om 

andra studier som är förenliga med gymnasiets uppgift. Också kurser som fordras för gymnasiediplom i 

färdighets- och konstämnen kan höra till de tillämpade kurserna. Gymnasiediplomen avläggs enligt 

Utbildningsstyrelsens anvisningar. Alla tillämpade kurser definieras i gymnasiets läroplan.  

 



Studieprogrammet upptar obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser, sammanlagt minst 75.  

   

REDOGÖRELSE FÖR DEN DAGLIGA ARBETSORDNINGEN  

 

Höstterminen började den 11 augusti och avslutades den 18 december 2015 då julfesten firades i 

Pyttis kyrka. Vårterminen började den 7 januari och avslutades den 4 juni 2016. Den dagliga 

arbetstiden har varit kl. 8.00 - 16.00. 

 

 

GÅVOR OCH UNDERSTÖD 

 

Följande fonder har läsåret 2015 - 2016 understött skolans verksamhet: Svenska Kulturfonden, 

Svenska studiefonden, 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska folkskolans vänner och Kotka stad. 

 

HJÄRTLIGT TACK TILL ALLA SOM MED GÅVOR OCH DONATIONER 

UNDERSTÖTT SKOLAN 

 

 

MEDDELANDEN                                

                                                                  

Omprov och höjning av kursvitsord ordnas måndagen den 13 juni 2016 kl. 9.00 och måndagen den 

20 juni 2016 kl. 9.00.  Anmälan till omproven inlämnas senast måndagen den 6 juni 2016 kl. 12.15 

 

Kansliet är öppet under sommaren 6. – 22.6.2016 och 8. - 15.8.2016  måndag - torsdag kl. 9 - 11 .    

 

Skolfotografering genast i början av nästa läsår fredagen den 19 augusti.2016 

 

 

STIPENDIEFONDER OCH -MEDEL 2016    

 
Ivan Janssons stipendiefond                      

 - för bästa avgångsbetyg åk 9                 Mikael Westerlund               

    

Karhula Svenska Skolförening      

- pärmbilden     Emilia Rissanen G1 

 

Ano och Dagny Oinas stipendiefond          
- för framsteg under vårterminen (åk 7 - 9)   Nelly Wahlberg åk 7 

     Solveig Ruonala åk 8 

     Christian Labbas åk 9 

                  

Fusses matematikfond      

 - en flitig och samvetsgrann matematiker (åk 5)   Benjamin Voima åk 5 

   

 

Essi Aladins minnesfond       

 - för skicklighet i textilslöjd      Isabella Rissanen åk 7 

 

                  

Olga Johansson-Peltonens stipendiefond                    
 - för den bästa prestationen i modersmålet (G3)             Ida Lybeck 



Kymmenedalens Svenska Kontorsmannaförening               

 - fören bussig skolelev och visat intresse för läsning   Emil Knuuttila åk 1                            

-  för god kamrat  och positiv inställning till skolarbetet          Linne Soivio åk 2 

 - för  framsteg  i skolarbetet     Jonatan Lähdes åk 3 

 - för matematisk begåvning                        Matias Kaario åk 4 

 

 

Forne skolgossars stipendiefond 

- för positiv attityd och skötsam elev             Cristina Rissanen åk 5 

- för en aktiv och ansvarsfull elev    Pipsa Tanskanen åk 6 

- för en aktiv företagare      Daniel Ilmoniemi  åk 8 

 

Solskensstatyetter 

 - Skolskensflickan     Otso Saari åk 5    

 - Skolskenspojken     Pipsa Tanskanen åk 5 

  

 

Olav N Jensens minnesfond    

- för Lucia-uppdrag    Isabella Svahn G2    

- för gott kamratskap (G1 - G3)   Martin Terho G3 

- för gott kamratskap (åk 7 -  8)   Lisa Sjöblom åk 7 

     Aurora Hiltunen åk 8  

        

Åk 9 2009        

- till en omtänksam vän  (åk 7 -  9)    Minna Pousi åk 9 

helst åk 9   

 

  

Pyttis Lions Club    

- för en duktig elev från Pyttis (åk 9)   Venla Jernström  

 

 

Kotkan Suomi-Amerikka yhdistys ry    

 - för goda kunskaper i engelska språket (G3)  Ida Lybeck 

 

 

Pohjola-Norden i Kotka                     
 - för goda kunskaper i modersmålet (åk 9),   Sofia Paakkonen 

   från ett finskt hem 

 

 

Pohjola-Norden i Kotka                       
 - för goda kunskaper i modersmålet (G3),    

   från ett  finskt hem    Robert Björnman 

 

Pohjola-Norden                     bok    
 - för goda kunskaper i modersmålet (åk 9)   Mikael Westerlund 

 

 

Pohjola-Norden                       
 - för goda kunskaper i modersmålet (G1-G3) bok  

     Lotta Falck 

     Annika Vuorela 

     Leena Pellas  

 



Hufvudstadsbladet   halvårsprenumeration (digital)  

 - för goda kunskaper i modersmålet och                  Ida Lybeck  

    intresse för journalistik (G3) 

 

 

Kymmene Aktiebolags 100-årsstiftelse   
- för goda kunskaper (G3)     Ida Lybeck 

 

 

Insinööri Studio Oy    

 - för framgång i mat-nat-studierna (åk 9)   Jonatan Svahn 

     Sofia Paakkonen 

     Mikael Westerlund 

 

Kotka Mills Oy     

 - för visat intresse för mat-nat-studierna (G3)  Robert Pakkanen    

  

  

Etelä-Kymen Urheiluakatemia  Gåvokort RiPe-sport 

- för framgång inom idrott     Niklas Heikkilä åk 9   

 

 

Heli och  Pekka Markkulas stipendiefond                   

(Kotkan Pelastakaa Lapset)                   Leena Pellas G3 

 - för en flitig studerande helst G3  

    

 

Kotka stad / kulttuuripassi   presentkort  

 - för kulturintresse (åk 9)    Jonatan Svahn                  

 

 

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad bok  

 - för goda kunskaper i tyska (G3)    Rasmus Nousiainen 

 

 

 

Föreningen Natur och miljö r.f.  tidningsprenumeration (helår) Finlands Natur  

- för goda kunskaper i biologi och  geografi   Emilia Rissanen G1 

     Topias Kosunen G2 

     Ida Lybeck G3 

Yksi elämä    diplom 

- för goda kunskaper i hälsokunskap   Leena Pellas 
 

 

Svenska studiefonden stipendium 

- för gymnasiestuderande utdelas i början av höstterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTUPPSATSER 
 

VÅREN 2016 
 

3. Kan du höra koltrasten sjunga? 

 

Om jag måste skriva en lista på saker som jag avskyr mest i livet, skulle ”buller” få sin 

välförtjänade plats högt uppe på den. På listan om saker som jag älskar mest skulle koltrasten få en 

placering ganska nära toppen. Att ens tänka på vad den svartklädda stackaren måste stå ut med varje 

vår, då dess vackra och lite komiska läte måste konkurrera med trafikens buller, gör mig ledsen. Jag 

undrar om dess lockande sång alls blir hörd av en skön fågeldam, då människan förorenar luften 

med sina motorljud. Att än en gång komma till den slutsatsen, att människan har gjort saker värre 

för miljön, är inte lätt. Från detta sjunkande skepp har människan ändå inte heller någon utväg. 

 

Ljud kan ha en nästan förlamande inverkan på oss. Själv har jag varit med om det flera gånger, och 

många kan säkert hålla med om att buller är minst sagt irriterande. Men det är inte endast mentalt 

krävande att stå ut med höga ljud - det skadar även kroppen. Buller förorsakar ett högre blodtryck, 

och ökar risken för hjärtinfarkt. Ändå urbaniseras världen; människor flyttar från det lugna landet 

till stora städer på jakt efter arbete, bättre service eller en annorlunda livsstil. Här bemöts de av 

gasande fordon, trängsel i stora människomassor, tjutande sirener, skrik och prat och inget lugn. Ur 

ett rent evulutionärt perspektiv var vi inte skapade för att lyssna på buller dag ut och dag in – vi 

upplever höga ljud som störande. Några av oss tar ändå större skada än andra. 

 Jag har ett tillstånd som kallas för högkänslighet. Jag använder inte uttrycket ”lider av”, eftersom 

det snarare är en välsignelse än en förbannelse. Högkänslighet är en medfödd egenskap, som 

innebär att man upplever stimuli starkare än genomsnittet. Höga ljud och buller, men även visuell 

stimuli, exempelvis våldsamma filmer, eller situatoner där spänningar uppstår mellan människor, 

har en kraftigare inverkan på mig än på andra. Högkänsligheten har sina negativa sidor, till exempel 

börjar jag gråta ganska lätt eller skrattar ännu länge efter att andra har slutat, vilket ibland kan 

kännas pinsamt. Ändå känner jag tacksamhet över min högkänslighet, eftersom den ger mig bättre 

beredskap att djupgående kunna analysera och förstå mig själv och andra. Högkänslighet blir en 

förbannelse endast då jag utsätts för för mycket eller för starka stimuli, såsom buller. 

Finns det då ett sätt för oss att slippa det nervslitande oljudet? Ibland känns möjligheten knapp; vad 

än man vill göra med sitt liv finns alla möjligheterna i städerna. En idyllisk, lugn liten by kan 

knappast erbjuda en studieplats eller ett arbete. Därför är framtiden oroväckande. De som längtar 

efter att hitta livets kärna i en storstads livlust är verkligen lyckligt lottade, men de som helst vill 

leva enkelt på landet får nöja sig med sämre. ”Staden som aldrig sover” låter snarare som helvetet 

än som en spännande upplevelse. 

Att skydda sig mot buller i en allt mera hektisk värld är svårt. En absolut tystnad, hur man än letar 

efter den, kan knappt upplevas mera. Vart än man flyr finns ljuden där: bilar, flygplan, skrikande 

småbarn, skällande hundar och inte minst dammsugare och klirrande kastruller i hemmet. Var kan vi 

hitta en plats där det enda vi hör är våra egna tankar? Ofta finner jag lugnet om bullret, ljuden och 

livet omkring mig blir för mycket. Det kunde beskrivas som att min hjärna kopplar av elektriciteten 

för en stund; det känns som att gå i dvala. Att bara låta sig själv flyta omkring i sina tankar en stund, 

att inte höra, att inte se, att nästan inte finnas, är den mest avslappnande och lugnande känslan som 

man kan uppleva mitt i livets kaos. 

Att vända sina tankar inåt och att stanna upp upplevs säkert av många som något sällsynt. Man 

kunde nästan säga att människan har berövat sig själv sin möjlighet att stanna upp och tänka. Den 

hektiska, urbana livsstilen i kombinationen med allt det buller, liv och härjande och oljud som 

omger oss gör det omöjligt att ha en stund för sig själv. Bullret håller takten uppe, det dirigerar livet 



och får oss att glömma det liv som finns inom oss. Den stress som bullret skapar tillsammans med 

den brådska som krävs av oss, ligger som ett molntäcke i huvudet. Hinner vi stanna upp och tänka 

en tanke till punkt, då oljudet evigt piskar oss bara framåt? 

Buller är ett sätt bland flera på vilket människan förstör sin och andras livsmiljö. Det fanns en tid då 

människan faktiskt var ett med naturen, bara en jägare och samlare med faror hotande bakom varje 

hörn. Kanske detta kan förklara varför bullret är utmattande för oss – att gå från att reagera på 

minsta lilla prassel i gräset till att försöka utesluta alla ljud tär på krafterna. Även att inte kunna 

avgöra om ett högt ljud är hotande eller inte kan kännas obehagligt, även hos andra djur än 

människan. Vi har skapat en värld där många saker runt oss får oss att må illa, till och med hotar 

våra liv, då meningen var att göra saker och ting lättare för oss. En stor befolkningskoncentration i 

en storstad skapade möjligheten för industri, arbetsplatser och välfärd, men nu skapar denna samma 

sak olidigt buller, stress och sjukdom. 

Igår hörde jag koltrasten för första gången det här året. Någonstans, dold bakom ljudet av 

brummande bilar, hördes ett glatt kvittrande. Jag stannade upp, som jag alltid brukar göra när jag 

hör en koltrast, och lyssnade. Detta fick mig att tänka på, att det finns sätt på vilka man kan fly det 

människoskapade oljudet. Kanske man endast måste välja vad man vill lyssna på. 

 

Ida Lybeck, 45 p (skolvitsordet 81/2), delprestation av vitsordet laudatur (93 p) 

 

 

1. Is social media making us lonely and unhappy? 

 

 

All social media services like Facebook, instragram etc. are designed to connect people around the 

world. They offer a free and convenient way to interact with your friends, family and practically 

anyone from your next door neighbour to the president of the United States. Nowadays some people 

may even think of you as some weird social outcast if they discover that you don't own a Facebook 

account. 

 

For example: a girl once asked the name of a friend of mine to add him as a friend on Facebook. As 

he responded that he doesn't have an account, the girl just bursted out laughing and asked: ”How do 

you expect me to get to know you then”?! Like, he was there right in front of her, why not just ask 

him about his life in person? 

 

With most of us carrying a smartphone in our pockets, social media is now more accessible than 

ever. This has led – at least according to older people – to some very unsocial and rude behaviour 

among mainly the youth. The elders can go on and on complaining how their grandchildren's  

manners and social skills are degrading due to the constant chatting and browsing on, for example 

Facebook, via their smartphones. And they do this while constantly gazing at a newspaper or a TV. 

 

However, doing pretty much anything in excessive amounts will hinder your social life. For 

example spending all your time studying at home or a library will make you unsocial too, yet no 

one is claiming that studying makes us unsocial. Why's that? Is maintaining our social connections 

of lesser importance than acquiring knowledge? 

 

263 words 

 

Robert Pakkanen, 95 poäng (max 99 poäng) delprestation av vitsordet laudatur 

 



SKOLANS ARBETSTIDER LÄSÅRET 2016 - 2017  
 

HÖSTTERMIN: 16.8.2016  - 21.12.2016          90 arbetsdagar   

HÖSTLOV:  27.10.2016 – 28.10.2016  

JULLOV:  22.12.2016 - 08.01.2016   

VÅRTERMIN:      09.01.2017  - 03.06.2017            97 arbetsdagar 

SPORTLOV:  27.02.2017 - 03.03.2017 

PÅSKLOV:  14.04.2017 – 17.04.2017 

 

TEMADAGAR:         TISDAGEN      30.8.2016   Idrottsdag 

   ONSDAGEN 21.12.2016   Skoldag och julfest åk 1 – G3 

                           FREDAGEN     28.04.2017   Vårkarneval  

LEDIGA DAGAR:  TISDAGEN  6.12.2016 Självständighetsdagen 

  MÅNDAGEN  1.5.2017 Första maj 

  TORSDAG    25.05.2017   Kristi himmelsfärd      

PERIODINDELNING: 

        Period                 

   1  ti 16.08.2016 -  to  06.10.2016    

   2   fr     07.10.2016  -  ti  29.11.2016     

  3   on       30.11.2016 - må 06.02.2017  

  4  ti       07.02.2017  -  on  05.04.2017  

   5 to      06.04.2017  -  lö   03.06.2017   

 

Måndag 12.06.2017 kl. 09: Omprov period 5  

Måndag 19.06.2017 kl. 09: Omprov och förhöjning av vitsord för den grundläggande 

utbildningen.  

 
STUDENTEXAMENSDAGARNA HÖSTEN 2016 

 

PROVEN I HÖRFÖRSTÅELSE   

ENA    MÅNDAG      12.09.2016 kl.  09.00     

FIA     TISDAG   13.09.2016 kl.  09.00 

  

DE SKRIFTLIGA PROVEN  

   MO-textkompetens                 FREDAG     16.09.2016 kl. 09.00  

   Realprovet 1   MÅNDAG      19.09.2016 kl. 09.00 

 RE,LK,SL,KE,GE (elektroniskt), HÄ   

   Engelska    ONSDAG  21.09.2016 kl. 09.00 

   Finska    FREDAG  23.09.2016 kl. 09.00 

   Modersmålet essä    MÅNDAG     26.09.2016 kl. 09.00 

   Matematik           ONSDAG  28.09.2016 kl. 09.00 

   Realprovet 2    FREDAG       30.09.2016 kl. 09.00  

    PS,FF (elektroniskt),HI,FY,BI 

   Tyska (elektroniskt)  MÅNDAG  03.10.2016 kl. 09.00 

 

Anmälan till höstens studentskrivningar skall inlämnas senast fredagen den 3 juni 2016 

STUDENTEXAMENSDAGARNA VÅREN 2017 

 



PROVEN  I  HÖRFÖRSTÅELSE   

 

FIA    MÅNDAG     13.02.2017 kl.  09.00     

ENA  TISDAG  14.02.2017 kl.  09.00 

ENB    ONSDAG  15.02.2017  

 

DE SKRIFTLIGA PROVEN  

 

   MO-textkompetens                 FREDAG    10.02.2017 kl. 09.00 

   Modersmålet essä                 MÅNDAG     13.03.2017 kl. 09.00 

   Realprovet 1      ONSDAG  15.03.2017 kl. 09.00 

     PS (elektroniskt), FF (elektroniskt), HI, FY, BI 

   Engelska    FREDAG      17.03.2017 kl. 09.00   

   Finska    MÅNDAG  20.03.2017 kl. 09.00 

   Matematik            ONSDAG       22.03.2017 kl. 09.00      

   Realprovet 2      ONSDAG  24.03.2017 kl. 09.00 

     RE ,LK, SL (elektroniskt), KE, GE (elektroniskt), HÄ 

   Tyska (elektroniskt), ENAB  MÅNDAG  27.03.2017 kl. 09.00 

 

Anmälan till vårens studentskrivningar skall inlämnas senast fredagen den 20 november 2016. 

 
RESULTATEN 
 

Höstens resultat delges före den 15 november, vårens senast den 25 maj.   

 

 
KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 

        
ELEVERNAS HEMKOMMUNER 2015- 2016 

     
20.9.2015 

              

  FÖRS. 
ÅK 
1 

ÅK 
2 

ÅK 
3 

ÅK 
4 

ÅK 
5 

ÅK 
6 

ÅK 
7 

ÅK 
8 ÅK 9 

 GU 
TOTALT G1 G2 G3 

GY 
TOTALT 

                                

KOTKA 13 10 6 13 11 10 9 15 16 5 95 11 9 5 25 

                                

FREDRIKSHAMN     1   1     1     3         

                                

PYTTIS               3 8 4 15 5 1 3 9 

                                

KOUVOLA               3   3 6 3 1 1 5 

                                

IITTIS                 1   1         

                                

LOVISA                         1   1 

                                

TOTALT 13 10 7 13 12 10 9 22 25 12 120 19 12 9 40 

Förskolans elevantal ej räknad med i grundskolans totala elevantal 
     

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärmen: Emilia Rissanen G1 


